
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΛΑΚΘΡΤΞΘ 
 

ΚΕΜΑ: Συνοπτικόσ δθμόςιοσ μειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ, με τίτλο:  «Αποκομιδι απορριμμάτων 
ςτθ Δ.Ε ΜΠΛΗΑΝΛΟΤ» 

 
 
 
 
 
ΧΡΟΝΟ ΔΛΕΝΕΡΓΕΛΑ ΣΟΤ ΔΛΑΓΩΝΛΜΟΤ :  23/05/2018 ΚΑΛ ΩΡΑ 9:00π.μ 

 
ΣΟΠΟ ΔΛΕΞΑΓΩΓΘ ΣΟΤ ΔΛΑΓΩΝΛΜΟΤ : ΔΘΜΑΡΧΛΑΚΟ ΚΑΣΑΣΘΜΑ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 

 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ –
ΑΡΟΘΗΚΗΣ 
 

 

Ημερομθνία : 10/05/2018 
Αρ.Ρρωτ. : 26543/7190 
 





 

 

ΑΝΣΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΛΑΓΩΝΛΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΛΚΑ ΣΟΛΧΕΛΑ 
 

ΑΝΑΚΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ Διμοσ Ιωαννιτϊν 

ΕΛΔΟ ΔΛΑΓΩΝΛΜΟΤ Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ 

ΚΡΛΣΘΡΛΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ 
Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά μόνο βάςει τιμισ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΛΑ ΔΛΕΝΕΡΓΕΛΑ 23 Μαΐου 2018, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 9:00π.μ 

ΣΟΠΟ ΔΛΕΝΕΡΓΕΛΑ Δθμαρχιακό Κατάςτθμα Λωαννίνων 

ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ ΤΠΘΡΕΛΩΝ Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθ Δ. Ε. Μπιηανίου 

ΚΩΔΛΚΟ CPV 90511100-3 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΛΜΟ ΔΑΠΑΝΘ  
49.600,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 

24% (40.000,00 χωρίσ ΦΡΑ) 

ΤΜΒΑΣΛΚΘ ΑΞΛΑ 
49.600,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 

24% 

ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΛΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 120 θμζρεσ 

Ε..Τ. / ΣΕΧΝΛΚΕ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΕ Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Δ 

ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ Ρζντε (5) μινεσ   

ΧΡΟΝΟ ΚΑΛ ΣΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΘ ΕΡΓΑΛΩΝ 
Ραράρτθμα Α «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ», άρκρα 1, 12 και 15.    

ΚΡΑΣΘΕΛ ΕΠΛ ΣΘ ΣΛΜΘ ΣΩΝ 
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΠΘΡΕΛΩΝ 

Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και 
τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ (βλζπε άρκρο  16) 

ΦΟΡΟ ΕΛΟΔΘΜΑΣΟ 
Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται φόροσ 

ειςοδιματοσ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΛΑ ΑΠΟΣΟΛΘ ΓΛΑ 
ΔΘΜΟΛΕΤΘ ΣΟΤ ΛΣΟΣΟΠΟΤ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΛΑΤΓΕΛΑ ΚΑΛ ΣΟΤ 
ΚΘΜΔΘ 

10 Μαΐου  2018 

 
 





 

 

Ο ΑΝΣΛΔΘΜΑΡΧΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
 
Ζχοντασ υπόψθ: 
 

1) Τισ διατάξεισ: 
i. Το Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα 

Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  
ii. Το Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν 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.Ρ.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 «Ρρόγραμμα 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.  

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 Ρ.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 αρικμ. 11953/1337/01-03-2017 (ΑΔΑ: 6Β93ΩΕΩ-Ο17) απόφαςθ Δθμάρχου με κζμα “Οριςμόσ 

αντιδθμάρχων και μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων’’ 2017 για οριςμό Αντιδθμάρχου Οικονομικϊν  και 
μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων. 

3)  Τθν 238/2018  Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Ιωαννίνων όπου εγκρίκθκε θ ανάκεςθ ςε 
ιδιϊτθ τθσ γενικισ υπθρεςίασ με τίτλο «Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθν Δ.Ε. Μπιηανίου». 

4) Η ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςε 49.600,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του 
Φ.Ρ.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 Ρροχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2018 
του Διμου Ιωαννιτϊν, ςε βάροσ των ανταποδοτικϊν  τελϊν.  

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

6) Τθν μελζτθ 36/2018 τθσ Διεφκυνςθσ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, Συντιρθςθσ Ζργων και 
Ρραςίνου που κατατζκθκε  ςτθν υπθρεςία μασ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 49.600,00 € (40.00,00 
€ χωρίσ Φ.Π.Α.) που αφορά ςτθν αποκομιδι δθμοτικϊν ςτερεϊν απορριμμάτων για διάςτθμα 
πζντε (5) μθνϊν, με κωδικοφσ CPV 90511100-3 (υπθρεςίεσ αποκομιδισ ςτερεϊν αςτικϊν 
απορριμμάτων) 





 

 

7)  Τθ με αρικμό 291/2018 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ με αντικείμενο τθν ζγκριςθ 
πρωτογενοφσ αιτιματοσ, τθ διάκεςθ πιςτϊςεων, ζγκριςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν, όρων 
δθμοπράτθςθσ και επιλογι κριτθρίου ανάκεςθσ για τθν διενζργεια του Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ 
με τίτλο: «Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθν Δ.Ε. Μπιηανίου», θ οποία ζχει αναρτθκεί ςτο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων με ΑΔΑΜ 18REQ003061402 2018-05-09 (εγκεκριμζνο 
αίτθμα) 

 
ΠΡΟΚΘΡΤΕΛ 

 
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 23/05/2018 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 22/05/2018 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.  
4. ςε μία τοπικι εφθμερίδα (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ). Η δαπάνθ δθμοςίευςθσ ςτον Ελλθνικό Τφπο 
βαρφνει τον ανάδοχο. 

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 

mailto: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:  
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. 
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 τθν τελευταία 
πενταετία, 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 προςφορϊν 

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 
22/05/2018 και ϊρα 14:00 μ.μ., ι να τθν κατακζςουν ενϊπιον τθσ επιτροπισ τθν 23/05/2018 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 προςφορϊν 

4.1.  Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ για χρονικό διάςτθμα εκατόν είκοςι (120) 
θμερϊν, 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- Γλϊςςα 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.  

Αντιπροςφορζσ 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: ………../………../10-05-2018 (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:  23/05/2018 θμζρα Τετάρτθ 
Στοιχεία Αποςτολζα (Ρροςφζροντοσ): 
• επωνυμία, 
• διεφκυνςθ, 
• αρικμόσ τθλεφϊνου, 
• αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ (fax), 
• θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 
 
«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 (Αϋ75), 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 εκπροςϊπθςθσ φυςικϊν προςϊπων : 

 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 εκπροςϊπθςθσ νομικϊν προςϊπων : 

 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, 
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 ενϊςεισ 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. 
ε) όταν προςφζρων είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία, θ ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ αφορά κάκε μζλοσ που ςυμμετζχει 
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία. 
θμείωςθ1: Η υποχρζωςθ υποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ περί μθ ζκδοςθσ τελεςίδικθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
αφορά ςε κάκε πρόςωπο που 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 του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:  
α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (O.E. και Ε.Ε.), τουσ 
διαχειριςτζσ,  
β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
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. 

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 προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ 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 προςφορϊν  - 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 
ϊρα 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 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 μθτρϊου 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).  

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 οργανιςμϊν 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 υποχρεϊςεισ 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.  
 
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 εργαςιϊν 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 βεβαιϊςεισ 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.  
θμειϊνεται ότι, με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει ονομαςτικι 
κατάςταςθ του εργατικοφ προςωπικοφ που κα απαςχολιςει και τθν αναγγελία των ςχετικϊν 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.  

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  

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. 

 
Άρκρο 15:  Χρόνοσ και τόποσ παροχισ υπθρεςιϊν  

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. 

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 διαφορϊν 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, Τποχρεϊςεισ 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. 

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. 

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 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 
Τρίτθ 15/05/2018 και ϊρα 14:00. 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 24/05/2018 και ϊρα 14:00, 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. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ  
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*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 
 





 

 

 ΣΤΠΟΠΟΛΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΚΤΝΘ ΔΘΛΩΘ(ΣΕΤΔ) 
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ I: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςυναφισ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα 
(αφ) 

- Ονομαςία: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  

- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗΣ : 6125 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΡΛΑΤΕΙΑ ΑΝΔΕΑ ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ 5, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 45444  

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Σταματία Σαρακατςάνου 

- Τθλζφωνο:  2651361390 

- Ηλ. ταχυδρομείο:  sarakatsanou@ioannina.gr 

-Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.ioannina.gr  

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): Αποκομιδι απορριμμάτων ςτθ Δ.Ε. Μπιηανίου, CPV 90511100-3 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ:  ………………….. 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : Σφμβαςθ υπθρεςιϊν 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : -- 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 
……………../.................- ../../2018 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 

 





 

 

Μζροσ ΛΛ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

 
 

 

                                                 

1 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

2 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μάιου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 
μεςαίων επιχειριςεων (EE L 124τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 
ςκοποφσ. 

Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ 

εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ 
εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 

250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο 

του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [...] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα 
εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, 
αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό 
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και 
υπάρχει 

[...] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: [...] 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι1: [...] 

Τθλζφωνο: [...] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [...] 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

[...] 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, 
μικρι ι μεςαία επιχείρθςθ2; 

 





 

 

 
 
 

 
 

                                                 
3
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
από κοινοφ με άλλουσ3; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ 
εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία 
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα...): 
 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ  
 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
 
α): *...+ 
 
 
 
 
β): *...+ 
 
 
 
γ): *...+ 





 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 
 
 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια / εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:  

 
 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:  Απάντθςθ:  

Ονοματεπϊνυμο ςυνοδευόμενο από τθν 

θμερομθνία και τον τόπο γζννθςθσ 

*….+ 

*….+ 

Θζςθ / Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *….+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *….+ 

Τθλζφωνο: *….+ 

Ηλ. Ταχυδρομείο: *….+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*….+ 

 
 





 

 

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ4 
 
 

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να 
ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ IV κατωτζρω; 

*+Ναι*+Πχι 

 
 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ III, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ 
φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν. 

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με το μζροσ IV για 
κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
 
 

                                                 
4 Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 "Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ 
ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ’ του Μζρουσ II του Παραρτιματοσ XII του 
Προςαρτιματοσ Α' ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ." 





 

 

Δ. Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ 

 
 

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα) 

 
 

Υπεργολαβικι ανάκεςθ:  Απάντθςθ:  

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που 
κα αναλάβουν: 

[...] 

 
 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ’ εφαρμογι 
του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 
30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των 
πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ 
πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα 
με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων) 

 





 

 

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ12 
 
 

                                                 
5
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 

καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (EE L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 
6
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ "διαφκορά" 

7
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EE C 195 τθσ 25.6.1997, 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 (EE L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 
103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ς' αυτιν Πρωτοκόλλου» 
(αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
8
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ ςχετικά με 
τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν με αυτιν Ρρωτοκόλλων. 
9
  Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (EE L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν 
απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 
10

  Ππωσ ορίηεται 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 (EE L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το 
ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) "Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ 
χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ". 
11

  Ππωσ ορίηεται 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 (EE L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε 
ςτθν εκνικι 
νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Ρρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων 
αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 
12

 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' 
εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ 
υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ5· 

2. δωροδοκία6,7· 

3. απάτθ8· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ9· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ10· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων11. 





 

 

 
 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:  Απάντθςθ:  

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιοςδιποτε 
προςϊπου13 το οποίο είναι μζλοσ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του 
οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν από 
τουσ λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 
1-6), ι καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει 
εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι 
ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 

*+Ναι *+Πχι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*….+*…+*….+*….+14 

Εάν ναι, αναφζρετε15: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί *...+· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 

απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*….+, ςθμείο-(-α): *...+, λόγοσ(-οι): 
[...] 

 

β) *...+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *...+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *...+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

*….+*…+*….+*….+16 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»)17; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν18: *…+ 
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 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν 
(Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα 
μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 
14

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
15

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται 
16

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται 
17

 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι 
ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν 
λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
18 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ’ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν. 





 

 

Β. Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
 

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ:  

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ19, 
ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν 
εγκατεςτθμζνοσ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

 
 
Εάν όχι αναφζρετε: 
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι;  
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ 
απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια 
τθσ περιόδου αποκλειςμοφ 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ  
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που 
οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ;20 
 

ΦΟΡΟΛ 
 
 
α)*...+· 
β)*...+ 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι 
 
- *+ Ναι *+ Πχι 
 
- *…….+ 
 
- *…….+ 
 
 
γ.2)* ….+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ  
*….+ 
 

ΕΛΦΟΡΕ 
ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ 
ΑΦΑΛΛΘ 
α)*...+· 
β)*...+ 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι 
 
- *+ Ναι *+ Πχι 
 
- *…….+ 
 
- *…….+ 
 
 
γ.2)* ….+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ  
*….+ 
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 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 
παρ. 2 δεφτερο εδάφιο). 
 
20

 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 
θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν 
κατ' εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και 
όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω 
ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον 
οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από 
τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ 





 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων) : 

*….+ *…..+ *…..+ 

 
 





 

 

 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 
 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα  

Απάντθςθ:  

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 

δικαίου21; 

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 
που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά 
τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»);  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: […………....] 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε 

από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ22: 

α) πτϊχευςθ, ι 

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι 

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, 

ι 

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ 

εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ τισ 

περιςτάςεισ23 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+Ναι *+Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- *……………………+ 

- *……………………+ 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
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 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2. 
22

 Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 
2016/7) 
23

 Άρκρο 73 παρ. 5. 





 

 

εγγράφων): *……][……..][……... ] 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα24; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

*……………………….+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 

[……………….] 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ 
με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ 
ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

*……………………….+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 

*……………….+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν 

ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων25, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

*……………………….+ 

 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ26; 
 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

*……………….+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια27 κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

*+ Ναι *+ Πχι 
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 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 
68 παρ. 2 ν. 3863/2010 
25

 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
26

 Ρρβλ. άρκρο 48. 
27

  Η απόδοςθ όρων είναι, ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 





 

 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα 
ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που 
είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 
παρόμοιεσ κυρϊςεισ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*……………………….+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 

*……………….+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει 
ότι: 
 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα 
 
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο 
τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να 
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο 
πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να 
παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ 
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν 
ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον 
αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ; 
 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 





 

 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα α ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι: 

α. Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι ο 

ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα α του 

Μζρουσ IV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ IV: 

 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων 
επιλογισ 

Απάντθςθ:  

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+Ναι *+Πχι 

 

 
Α: Καταλλθλότθτα 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ. 

 

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ:  

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 
ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 
τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισ του28; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*…..+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……..+*……... ] 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:  
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ: 
 
*…..+*+Ναι *+Πχι 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……..+*……... ] 

 
 

                                                 
28

 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα ΧΙ του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να 

ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 





 

 

Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 
 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ. 

 

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ:  

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό οικονομικϊν 
ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:  
 
 
Εάν  θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *…..+ κφκλοσ εργαςιϊν: *…+ *…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *…..+ κφκλοσ εργαςιϊν: *…+ *…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *…..+ κφκλοσ εργαςιϊν: *…+ *…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *…..+ κφκλοσ εργαςιϊν: *…+ *…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *…..+ κφκλοσ εργαςιϊν: *…+ *…+ νόμιςμα 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……..+*……... ] 

2) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με 
τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι 
διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ 
περίοδο, αναφζρετε τθν θμερομθνία που 
ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ δραςτθριότθτζσ του ο 
οικονομικόσ φορζασ:  

 
*…………………………….……....] 

 

 
 
 





 

 

 
Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ. 

 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν 
και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Κατά τθν τελευταία πενταετία, ο οικονομικόσ 
φορζασ ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ 
κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ (μόνο ΟΤΑ): 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ): 
 
*………………….+ 
 

Ρεριγραφι Ροςά Ημερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να   
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ29 : 

*….+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό: 

*….+ 

4) Τα ακόλουκα επαγγελματικά προςόντα 
διατίκενται : 
 

 
*…………………………………+ 
 

5) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ30 το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 
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 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ 
φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να 
ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 
30

 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να 
ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  





 

 

Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και / ι πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί  από τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

 
 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Απάντθςθ:  

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για 
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;  
 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

* + Ναι * + Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*…..+ *…..+ 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  *……+*……..+*……... ] 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 
απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ;  
 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

* + Ναι * + Πχι 
 
 
 
 
 
 
*…..+ *…..+ 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  *……+*……..+*……... ] 

 
 





 

 

  
Μζροσ V: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ I - 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 
 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονται31, εκτόσ εάν: 
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν32. 
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 
 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ I, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 
 
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *…. ] 
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 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 
32

 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 
φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανα8ζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςι για 
τθν εν λόγω πρόςβαςθ 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ   Γ 
 

ΤΠΟΔΕΛΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΘΣΛΚΩΝ ΕΠΛΣΟΛΩΝ 
 
 
 





 

 

 

 Τπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ  Καλισ Εκτζλεςθσ 
Ονομαςία Τράπεηασ ……………………… 
Κατάςτθμα ………………………… 
(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΤΚ – τθλ-FAX)   Ημερομθνία ζκδοςθσ …………… 
       ΕΥΩ ……………………………. 
Ρροσ: …………………. 
 
ΕΓΓΤΘΣΛΚΘ ΕΠΛΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ υπ’ αρικμόν …………………….. για ΕΤΡΩ ……………………………… 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα 
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
ΕΥΩ ………… (και ολογράφωσ) ......……………….. ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ 
τθσ Εταιρείασ …………………………………………………, οδόσ…………………..……………., αρικμόσ ……………, 
ΤΚ…………………... (ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ υπζρ των εταιριϊν (1) …………………………. , (2) 
…………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον 
υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν), για τθν καλι 
εκτζλεςθ από αυτι των όρων τθσ ςφμβαςθσ, που κα υπογραφεί μαηί ςασ για τθν παροχι υπθρεςίασ με 
τίτλο ………………………………………………….……………………………. (αρικμόσ διακιρυξθσ ……/…… και …… /…… 
αρικμόσ απόφαςθσ οικονομικισ επιτροπισ κατακφρωςθσ) και το οποίο ποςόν καλφπτει το 5% τθσ 
ςυμβατικισ προ Φ.Ρ.Α. αξίασ ……………………. ΕΥΩ αυτισ.  
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά 
χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ 
μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου, το οποίο και μασ βαρφνει. 
Η παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο ςτθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςε εμάσ, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ. 
Οι υποχρεϊςεισ από τθν εγγφθςθ λφνονται μόνο δια τθσ επιςτροφισ, τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ι με 
ζγγραφθ διλωςθ του Διμου ότι εξζλειπε ο λόγοσ για τον οποίο εξεδόκθ. 
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα 
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
 
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  Δ 
 

ΜΕΛΕΣΘ (ΕΛΔΛΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ, ΓΕΝΛΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ, ΣΛΜΟΛΟΓΛΟ ΜΕΛΕΣΘ, 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΛΜΟ ΜΕΛΕΣΘ ΚΑΛ ΣΕΧΝΛΚΘ ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ) ΚΑΛ  ΕΝΣΤΠΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
 
 





 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ 

ΝΟΜΟ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 

ΔΘΜΟ ΛΩΑΝΝΛΣΩΝ  

ΔΛΕΤΚΤΝΘ ΚΑΚΑΡΛΟΣΘΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ, ΤΝΣΘΡΘΘ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΑΛΝΟΤ 

ΣΜΘΜΑ ΚΑΚΑΡΛΟΣΘΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ 

Ταχ. Δ/νςθ: Κωνςταντινουπόλεωσ 6, Τ.Κ. 45 445, Ιωάννινα 
Τθλ. 2651031168, 2651361395. Φαξ: 2651077805 

 

 

ΜΕΛΕΣΘ 

ΑΠΟΚΟΜΛΔΘ ΑΠΟΡΡΛΜΜΑΣΩΝ ΣΘ Δ.Ε. ΜΠΛΗΑΝΛΟΤ (2018-2020) 

 

ΠΕΡΛΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Τεχνικι Ρεριγραφι 
2. Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ 
3. Τιμολόγιο Μελζτθσ 
4. Γενικι Συγγραφι υποχρεϊςεων  
5. Ειδικι Συγγραφι υποχρεϊςεων  

 

ΑΡΛΚΜΟ ΜΕΛΕΣΘ: 36 

          Κ.Α.: 20.6142.011  

 

ΕΣΟ 2018 

 





 

 

 
 
 
 
ΕΛΛΘΝΛΚΘ  ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ 
ΝΟΜΟ  ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
ΔΘΜΟ  ΛΩΑΝΝΛΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΕΓΩΝ & ΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 
 
 
ΤΠΘΡΕΛΑ: 

 
 
 
 
Αποκομιδι απορριμμάτων ςτθ Δ.Ε. 
Μπιηανίου (2018-2020) 

Τμιμα Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ  

 
Σεχνικι Περιγραφι 

 
Η παροφςα μελζτθ, προχπολογιςμοφ 49.600,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24% (40.000,00 € 

χωρίσ Φ.Π.Α.), αφορά ςτθν ανάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ αποκομιδισ των απορριμμάτων ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα 
Μπιηανίου του Διμου Ιωαννιτϊν για διάςτθμα πζντε (5) μθνϊν.  

Η ανάκεςθ κα πραγματοποιθκεί με ανοικτό ςυνοπτικό μειοδοτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ 
προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τθσ 
τιμισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4412/2016. Εγκρίκθκε με τθν αρικ. 238/2018 Απόφαςθ Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου Ιωαννίνων.  

 
Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν από τον Ανάδοχο περιγράφονται αναλυτικά:  

1. 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:  
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.  

2. 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.  

 
 

Η Συντάξαςα 
Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ Κακαριότθτασ και 

Ανακφκλωςθσ 
 
 

Γεωργία Βαρηϊκα 
ΡΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν 

 ΘΕΩΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα,  27/04/2018 

Ο Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ  
Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, Συντιρθςθσ 

Ζργων & Ρραςίνου 
 
 

Θεοφάνθσ Τςεκοφρασ 
ΡΕ Μθχανολόγων Μθχανικϊν 





 

 

 
 
 
 
 
ΕΛΛΘΝΛΚΘ  ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ 
ΝΟΜΟ  ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
ΔΘΜΟ  ΛΩΑΝΝΛΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΕΓΩΝ & ΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 
 
 
ΤΠΘΡΕΛΑ: 

 
 
 
 
Αποκομιδι απορριμμάτων ςτθ Δ.Ε. 
Μπιηανίου (2018-2020) 

Τμιμα Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ  
 

Τπολογιςμόσ κόςτουσ υπθρεςίασ 
Η παροφςα ζκκεςθ αφορά ςτον υπολογιςμό του κόςτουσ τθσ υπθρεςίασ αποκομιδισ των απορριμμάτων 

ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Μπιηανίου του Διμου Ιωαννιτϊν, με ςκοπό τθν ανάκεςι τθσ ςε ιδιϊτθ.  
 
Λαμβάνοντασ υπόψθ ωσ δεδομζνα ςχεδιαςμοφ ότι:  

I. Η αποκομιδι ςτθ Δ.Ε. Μπιηανίου κα πραγματοποιείται 5 θμζρεσ ανά εβδομάδα (εκτόσ Σαββάτου και 
Κυριακισ) 

II. Το ωφζλιμο φορτίο ενόσ τυπικοφ απορριμματοφόρου οχιματοσ χωρθτικότθτασ 16 m
3
 είναι 8,37 tn 

III. Σφνθκεσ ποςοςτό πλθρότθτασ απορριμματοφόρου οχιματοσ που οδθγείται για εκκζνωςθ ςτο χϊρο 
διάκεςθσ είναι 85% 

IV. Ο χϊροσ διάκεςθσ των απορριμμάτων είναι ο ΧΥΤΑ Ελλθνικοφ 
V. Το κάκε απορριμματοφόρο όχθμα διακζτει πλιρωμα 3 ατόμων, δθλαδι 1 οδθγό και 2 εργάτεσ  

VI. Οι εργαηόμενοι απαςχολοφνται 32 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ, για 44 εβδομάδεσ το χρόνο και οι αποδοχζσ τουσ 
είναι 20.000 ευρϊ για τουσ οδθγοφσ και 17.000 ευρϊ για τουσ εργάτεσ ετθςίωσ 

VII. Η εβδομαδιαία ποςότθτα των απορριμμάτων ηυγίςτθκε ςτο ΧΥΤΑ Ελλθνικοφ περίπου 45 τόνοι 
VIII. Εμπειρικά διαπιςτϊςαμε ότι ο χρόνοσ αποκομιδισ (από τον πρϊτο κάδο μζχρι τον κάδο πλιρωςθσ του 

οχιματοσ) ςτισ περιοχζσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Μπιηανίου είναι περίπου 3 ϊρεσ. Ο χρόνοσ εκκζνωςθσ 
του απορριμματοφόρου (περιλαμβάνει τθ διαδρομι από τον κάδο πλιρωςθσ προσ το χϊρο διάκεςθσ, τθν 
εκκζνωςθ και τθν επιςτροφι ςτον επόμενο κάδο του δρομολογίου ι το αμαξοςτάςιο) είναι περίπου 1 
ϊρα. Άρα προκφπτει ςυνολικόσ χρόνοσ ζκαςτου δρομολογίου 4 ϊρεσ 

IX. Η τιμι προμικειασ πετρελαίου κίνθςθσ είναι 1,2 ευρϊ ανά λίτρο 
X. Η μζςθ κατανάλωςθ καυςίμων για τθν αποκομιδι απορριμμάτων ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Μπιηανίου είναι 

περίπου 60 λίτρα ανά δρομολόγιο 
 
Υπολογίηουμε τα εβδομαδιαία δρομολόγια προσ το χϊρο διάκεςθσ *(δρομολόγια) = (ποςότθτα 

απορριμμάτων – tn)/((ωφζλιμο φορτίο – tn)×(πλθρότθτα))+, τον αντίςτοιχο χρόνο εργαςίασ και τα απαραίτθτα 
πλθρϊματα αποκομιδισ: 

- Εβδομαδιαία δρομολόγια: 45 tn / (8,37 tn × 0,85) = 6,32 και ςτρογγυλεφοντασ 6,5 δρομολόγια 
- Χρόνοσ αποκομιδισ 6,5 × 4 = 26 ϊρεσ εβδομαδιαία ι 26 × 52 = 1352 ϊρεσ ετθςίωσ 
- Χρόνοσ εργαςίασ πλθρωμάτων 32 × 44 = 1408 ϊρεσ ετθςίωσ 
- Αρικμόσ πλθρωμάτων: 1352 / 1408 = 0,96 και ςτρογγυλεφοντασ 1 πλιρωμα 
 
Από τουσ παραπάνω υπολογιςμοφσ προκφπτει ότι για τθν ομαλι αποκομιδι των απορριμμάτων ςτθ 

Δθμοτικι Ενότθτα Μπιηανίου χρειάηεται το προςωπικό 1 πλθρϊματοσ, δθλαδι 1 οδθγοφ και 2 εργατϊν ςε 
εβδομαδιαία βάςθ. Το ετιςιο κόςτοσ του προςωπικοφ αποκομιδισ κα είναι 1×20.000 + 2×17.000 = 54.000 ευρϊ. 

 
Το κόςτοσ τθσ κατανάλωςθσ καυςίμων υπολογίηεται *(κόςτοσ καυςίμου) = (εβδομαδιαία δρομολόγια) × 

(κατανάλωςθ καυςίμου) × (διάρκεια ςφμβαςθσ) × (τιμι προμικειασ καυςίμου)+, δθλαδι: 6,5 × 60 × 52 × 1,2 ευρϊ = 
24.336 ευρϊ. Ρροςκζτοντασ για φκορζσ, ςυντθριςεισ, ανταλλακτικά, αςφάλιςτρα, τζλθ κ.λ.π. 4.521 ευρϊ 
προκφπτει ότι το κόςτοσ χριςθσ των απορριμματοφόρων οχθμάτων ανζρχεται ςτο ποςό των 28.857 ευρϊ.  

 
Το κόςτοσ αγοράσ ενόσ απορριμματοφόρου οχιματοσ ανζρχεται ςτισ 90.000 ευρϊ. Υπολογίηουμε τισ 

ετιςιεσ αποςβζςεισ προμικειασ ενόσ απορριμματοφόρου οχιματοσ: 1 × 90.000 ευρϊ × 10%  = 9.000 ευρϊ.  
 





 

 

Το κόςτοσ διοίκθςθσ και εποπτείασ τθσ υπθρεςίασ υπολογίηεται ωσ ποςοςτό 5% του κόςτουσ υλοποίθςθσ 
τθσ αποκομιδισ, δθλαδι: 0,05 × (54.000 + 28.857) = 4.142,85  ευρϊ. 

 
Συνολικά, το κόςτοσ τθσ υπθρεςίασ αποκομιδισ απορριμμάτων ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Μπιηανίου 

ανζρχεται ςτο ποςό των 54.000 + 28.857 + 9.000 + 4.142,85 ευρϊ = 95.999,85 ευρϊ και ςτρογγυλεφοντασ 96.000 
ευρϊ για διάςτθμα 12 μθνϊν ι 8000 ευρϊ το μινα. Για ολόκλθρο το διάςτθμα των πζντε (5) μθνϊν τθσ ςφμβαςθσ 
το κόςτοσ ανζρχεται ςε 40.000 ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ.  

 
 

Η Συντάξαςα 
Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ Κακαριότθτασ και 

Ανακφκλωςθσ 
 
 

Γεωργία Βαρηϊκα 
ΡΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν 

 ΘΕΩΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα,  27/04/2018 

Ο Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ  
Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, Συντιρθςθσ 

Ζργων & Ρραςίνου 
 
 

Θεοφάνθσ Τςεκοφρασ 
ΡΕ Μθχανολόγων Μθχανικϊν 

 





 

 

 
 
 
 
ΕΛΛΘΝΛΚΘ  ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ 
ΝΟΜΟ  ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
ΔΘΜΟ  ΛΩΑΝΝΛΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΕΓΩΝ & ΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 
 
 
ΤΠΘΡΕΛΑ: 

 
 
 
 
Αποκομιδι απορριμμάτων ςτθ Δ.Ε. 
Μπιηανίου (2018-2020) 

Τμιμα Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ  
 

Σιμολόγιο Μελζτθσ 
 
Άρκρο 1ο  
Για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ τθσ αποκομιδισ μθ επικίνδυνων αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων, με χριςθ 
ειδικοφ/ων οχιματοσ/των, μαηί με το/τα απαραίτθτο/τα πλιρωμα/τα, ςτο ςφνολο τθσ Δθμοτικισ 
Ενότθτασ Μπιηανίου, για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μινα. 
Σιμι μελζτθσ:  Οκτϊ χιλιάδεσ ευρϊ (8.000,00 €) 
 

 
 

Η Συντάξαςα 
Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ Κακαριότθτασ και 

Ανακφκλωςθσ 
 
 

Γεωργία Βαρηϊκα 
ΡΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν 

 ΘΕΩΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα,  27/04/2018 

Ο Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ  
Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, Συντιρθςθσ 

Ζργων & Ρραςίνου 
 
 

Θεοφάνθσ Τςεκοφρασ 
ΡΕ Μθχανολόγων Μθχανικϊν 

 





 

 

 
 
 
 
ΕΛΛΘΝΛΚΘ  ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ 
ΝΟΜΟ  ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
ΔΘΜΟ  ΛΩΑΝΝΛΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΕΓΩΝ & ΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 
 
 
ΤΠΘΡΕΛΑ: 

 
 
 
 
Αποκομιδι απορριμμάτων ςτθ Δ.Ε. 
Μπιηανίου (2018-2020) 

Τμιμα Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ  

 
Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ 

  

Α/Α Είδοσ Εργαςίασ Δαπάνθ ανά 
μινα (€) 

Χρονικό διάςτθμα 
(μινεσ) 

Δαπάνθ(€) 

1. Αποκομιδι απορριμμάτων ςτθ Δ.Ε. 
Μπιηανίου για ζναν (1) μινα 8.000,00 5,0 40.000,00 

 
Ρροχπολογιςμόσ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.)   40.000,00 

 
Φ.Ρ.Α. (24%)   9.600,00 

 
Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ   49.600,00 

 
 
 

Η Συντάξαςα 
Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ Κακαριότθτασ και 

Ανακφκλωςθσ 
 
 

Γεωργία Βαρηϊκα 
ΡΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν 

 ΘΕΩΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα,  27/04/2018 

Ο Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ  
Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, Συντιρθςθσ 

Ζργων & Ρραςίνου 
 
 

Θεοφάνθσ Τςεκοφρασ 
ΡΕ Μθχανολόγων Μθχανικϊν 

 





 

 

 
 
 
 
ΕΛΛΘΝΛΚΘ  ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ 
ΝΟΜΟ  ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
ΔΘΜΟ  ΛΩΑΝΝΛΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΕΓΩΝ & ΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 
 
 
ΤΠΘΡΕΛΑ: 

 
 
 
 
Αποκομιδι απορριμμάτων ςτθ Δ.Ε. 
Μπιηανίου (2018-2020) 

Τμιμα Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ  

 
Σιμολόγιο Προςφοράσ 

 
Άρκρο 1ο  
Για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ τθσ αποκομιδισ μθ επικίνδυνων αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων, με χριςθ 
ειδικοφ/ων οχιματοσ/των, μαηί με το/τα απαραίτθτο/τα πλιρωμα/τα, ςτο ςφνολο τθσ Δθμοτικισ 
Ενότθτασ Μπιηανίου, για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μινα. 
 
Σιμι προςφοράσ: ΑΡΛΚΜΘΣΛΚΩ  (………………,….) ΕΤΡΩ 

   ΟΛΟΓΡΑΦΩ ……………………………………………………………………………………….. 

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

 
        Ο Προςφζρων 





 

 

 
 
 
 
ΕΛΛΘΝΛΚΘ  ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ 
ΝΟΜΟ  ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
ΔΘΜΟ  ΛΩΑΝΝΛΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΕΓΩΝ & ΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 
 
 
ΤΠΘΡΕΛΑ: 

 
 
 
 
Αποκομιδι απορριμμάτων ςτθ Δ.Ε. 
Μπιηανίου (2018-2020) 

Τμιμα Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ  

 
Προχπολογιςμόσ Προςφοράσ 

 
 

Α/Α Είδοσ Εργαςίασ Δαπάνθ ανά 
μινα (€) 

Χρονικό διάςτθμα 
(μινεσ) 

Δαπάνθ(€) 

1. Αποκομιδι απορριμμάτων ςτθ Δ.Ε. 
Μπιηανίου για ζναν (1) μινα  5,0  

 
Ρροχπολογιςμόσ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.)    

 
Φ.Ρ.Α. (24%)    

 
Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ    

 
 
        Ο Προςφζρων 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
ΕΛΛΘΝΛΚΘ  ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ 
ΝΟΜΟ  ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
ΔΘΜΟ  ΛΩΑΝΝΛΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΕΓΩΝ & ΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 
 
 
ΤΠΘΡΕΛΑ: 

 
 
 
 
Αποκομιδι απορριμμάτων ςτθ Δ.Ε. 
Μπιηανίου (2018-2020) 

Τμιμα Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ  

 
Γενικι υγγραφι Τποχρεϊςεων 

 
ΑΡΚΡΟ 1: ΑΝΣΛΚΕΛΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΩΝ 

Η παροφςα αφορά ςτθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν αποκομιδι των απορριμμάτων 
ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Μπιηανίου του Διμου Ιωαννιτϊν, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, Εκνικζσ και 
Ευρωπαϊκζσ. Η διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ κα είναι 5 μινεσ. Η υπθρεςία ζχει κωδικό CPV 90511100-3 (υπθρεςίεσ 
αποκομιδισ ςτερεϊν αςτικϊν απορριμμάτων).  

Η υπθρεςία περιλαμβάνει τθ μθχανικι αποκομιδι των μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αςτικϊν απορριμμάτων 
από τουσ κοινοφσ κάδουσ αποκομιδισ που βρίςκονται ςτισ προαναφερόμενεσ περιοχζσ, και τθν πλφςθ των κάδων. 
Δεν περιλαμβάνει τθ ςυλλογι ογκωδϊν, ειδικϊν, οφτε τθ ςυλλογι ανακυκλϊςιμων υλικϊν (ςυςκευαςιϊν) που κα 
πραγματοποιοφνται από τισ υπθρεςίεσ του Διμου. Ο χϊροσ διάκεςθσ των απορριμμάτων κα είναι ο Χ.Υ.Τ.Α. 
Ελλθνικοφ Νομοφ Ιωαννίνων.   

 
ΑΡΚΡΟ 2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΛΜΟ 

Ο Ρροχπολογιςμόσ τθσ υπθρεςίασ ανζρχεται ςε 49.600,00 ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24% 
(40.000,00 ευρϊ + Φ.Ρ.Α.). Συμπεριλαμβάνεται  ςτον Ρροχπολογιςμό του Διμου Ιωαννιτϊν ζτουσ 2018 με κωδικό 
ΚΑ 02.20.6142.011. Χρθματοδοτείται από τα ανταποδοτικά τζλθ.  

 
ΑΡΚΡΟ 3: ΛΧΤΟΤΕ ΔΛΑΣΑΞΕΛ 

Για τθν ανάκεςθ και τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ζχουν εφαρμογι ιδίωσ οι κατωτζρω διατάξεισ, όπωσ 
ιςχφουν κατά τον χρόνο δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ: 
α) Ο ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Αϋ114) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» 
β) Ο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Αϋ87) «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ – 
Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» 
γ) Ο ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
δ) Η Κ.Υ.Α. 114218/17.11.1997 (ΦΕΚ Βϋ1016) Κατάρτιςθ πλαιςίου Ρροδιαγραφϊν και γενικϊν προγραμμάτων 
διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων» 
ε) Η Κ.Υ.Α. ΗΡ/50910/2727/16.12.2003 (ΦΕΚ Βϋ1909) «Μζτρα και όροι για τθν διαχείριςθ Στερεϊν αποβλιτων, 
Εκνικόσ και Ρεριφερειακόσ Σχεδιαςμόσ» 
ςτ) Η αρικ. 238/2018 Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Ιωαννίνων με κζμα: «Ζγκριςθ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
για αποκομιδι απορριμμάτων ςτθ Δ.Ε. Μπιηανίου» 
η) Η αρικ. οικ129043/4345/08.07.2011 Εγκφκλιοσ Υ.Ρ.Ε.Κ.Α. «Εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ για τθ διαχείριςθ μθ 
επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων» 
θ) Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρων νόμων, Οδθγιϊν και Ρροεδρικϊν Διαταγμάτων εκδοκείςεσ λοιπζσ (πλθν των 
αναφερομζνων) κανονιςτικζσ διατάξεισ, κακϊσ και άλλεσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα 
οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν και γενικότερα ςε κάκε διάταξθ 
(νόμου, Ρ.Δ. απόφαςθσ κ.λ.π.) που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν 
αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 
 

ΑΡΚΡΟ 4: ΣΟΛΧΕΛΑ ΤΜΒΑΘ 
Στοιχεία τθσ ςφμβαςθσ είναι κατά ςειρά ιςχφοσ: 

1. Η ςφμβαςθ μεταξφ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου 
2. Η 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 
 

ΑΡΚΡΟ 5: ΓΕΝΛΚΟΛ ΟΡΟΛ ΚΑΛ ΠΡΟΫΠΟΚΕΕΛ 
1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίηει ςυνεχϊσ τθν απόλυτθ υποςτιριξθ του μθχανολογικοφ 
εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιεί για τθν αποκομιδι των απορριμμάτων. Οι διαγωνιηόμενοι κα υποβάλλουν 
ςτοιχεία ςχετικά με τθν τεχνικι υποδομι και οργάνωςθ που διακζτουν και κα εφαρμόςουν (εξοπλιςμόσ, 
προςωπικό, άδειεσ κλπ). 
2. Ο ανάδοχοσ τελεί πάντοτε υπό τθν εποπτεία τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Διμου (Υπθρεςία 
παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ), προσ τισ εντολζσ τθσ οποίασ οφείλει ο ίδιοσ και το προςωπικό του απόλυτθ 
ςυμμόρφωςθ, ευριςκόμενοσ ςε ςυνεχι επαφι για να πιςτοποιείται και θ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ του. 
3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ Αςτυνομικζσ, Υγειονομικζσ και λοιπζσ 
Διατάξεισ περί κακαριότθτασ και επεξεργαςίασ απορριμμάτων και οδικισ κυκλοφορίασ. 
4. Το πάςθσ φφςεωσ και ειδικότθτασ ζμμιςκο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ του ζργου αμείβεται και 
αςφαλίηεται αποκλειςτικά από τον ανάδοχο. Σθμειϊνεται ρθτά ότι απαγορεφεται θ απαςχόλθςθ αναςφάλιςτου 
προςωπικοφ. Σε περίπτωςθ απαςχόλθςθσ αλλοδαπϊν κα πρζπει αυτοί να κατζχουν νόμιμθ άδεια εργαςίασ, θ 
οποία κα κεωρείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 
5. Ο ανάδοχοσ μπορεί να υποκαταςτακεί ςτθ ςφμβαςθ ι για κάποιο μζροσ αυτισ από άλλο φυςικό ι νομικό 
πρόςωπο που διακζτει τα απαιτοφμενα προςόντα φςτερα από ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του Διμου που κα 
χορθγείται ζπειτα από ςχετικι απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 
6. Τον εργολάβο βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ενϊ ο ΦΡΑ βαρφνει τον Διμο. Τον εργολάβο 
βαρφνουν επίςθσ οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ παραπάνω δθμοπραςίασ. Οι δαπάνεσ υγειονομικισ ταφισ των 
απορριμμάτων βαρφνουν το Διμο. 
7. Ο διαγωνιηόμενοσ κατακζτει προςφορά για όλεσ τισ υπθρεςίεσ. Η προςφορά δίνεται ςε ευρϊ ανά μινα.  
 
ΑΡΚΡΟ 6: ΗΘΜΛΕ – ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ 

Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ και ευκφνθ να παίρνει όλα τα μζτρα που πρζπει για τθν αςφάλεια του 
προςωπικοφ που απαςχολεί για τθν εκτζλεςθ του ζργου και για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ι ηθμιϊν ςε 
οποιαδιποτε πρόςωπα ι πράγματα. Για ατυχιματα ι ηθμιζσ που τυχόν κα ςυμβοφν ςτο προςωπικό του αναδόχου 
ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ο Διμοσ δεν ζχει καμία ευκφνθ. Οι ευκφνεσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο, αςτικζσ 
και ποινικζσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των οικείων νόμων για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ. Σε περίπτωςθ βλάβθσ του 
εξοπλιςμοφ ι οποιονδιποτε τρόπο αδυναμίασ εργαςίασ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αντικατάςταςι του 
με άλλο. 

 
 

Η Συντάξαςα 
Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ Κακαριότθτασ και 

Ανακφκλωςθσ 
 
 

Γεωργία Βαρηϊκα 
ΡΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν 

ΘΕΩΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα, 27/04/2018 

Ο Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ  
Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, Συντιρθςθσ Ζργων & 

Ρραςίνου 
 
 

Θεοφάνθσ Τςεκοφρασ 
ΡΕ Μθχανολόγων Μθχανικϊν 
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ  ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ 
ΝΟΜΟ  ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
ΔΘΜΟ  ΛΩΑΝΝΛΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΕΓΩΝ & ΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 
 
 
ΤΠΘΡΕΛΑ: 

 
 
 
 
Αποκομιδι απορριμμάτων ςτθ Δ.Ε. 
Μπιηανίου (2018-2020) 

Τμιμα Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ  

 
Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων 

 
ΑΡΚΡΟ 1: ΕΛΑΓΩΓΘ 

Ανακζτουςα Αρχι (Εργοδότθσ): Διμοσ Ιωαννιτϊν, Ρλατεία Ανδρζα Ραπανδρζου 5, Τ.Κ. 45 221, 
Ιωάννινα, ΑΦΜ 997908926, ΑϋΔ.Ο.Υ. Ιωαννίνων. 

Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ: Διεφκυνςθ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, 
Συντιρθςθσ Ζργων και Ρραςίνου Διμου Ιωαννιτϊν. 

Ανάδοχοσ: Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι κοινοπραξία. 
Σφμβαςθ: Το ςφνολο των όρων που προςδιορίηουν τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των 

αντιςυμβαλλομζνων, δθλαδι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου και περιλαμβάνονται ςτα 
ςυμβατικά ςτοιχεία, που αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ Γενικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων, ςτθν 
απόφαςθ ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ και το ςχετικό ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ των δφο 
ςυμβαλλόμενων μερϊν.  

Υπθρεςία: Αποκομιδι απορριμμάτων ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Μπιηανίου.  
Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων: Η παροφςα Ε.Σ.Υ. αποτελείται από 14 άρκρα 

(ςυμπεριλαμβανομζνου και του παρόντοσ) και προςδιορίηει το γενικό πλαίςιο και τουσ ειδικοφσ όρουσ 
για τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου. Tα ειδικά κζματα που ςχετίηονται με τθν 
διαδικαςία ανάκεςθσ περιλαμβάνονται ςτο τεφχοσ «Διακιρυξθ», ενϊ το αντικείμενο και τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά τθσ ςφμβαςθσ ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι. 

Τα παρακάτω τεφχθ, μαηί με όλα τα τεφχθ και ζγγραφα που προςαρτϊνται ς' αυτά τα 
ςυμπλθρϊνουν, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Σφμβαςθσ που κα καταρτιςτεί και ταξινομοφνται 
κατά ςειρά ιςχφοσ: 

1. Η ςφμβαςθ μεταξφ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου 
2. Η 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 

 
ΑΡΚΡΟ 2: ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 
2.1 Περιεχόμενο τθσ φμβαςθσ 
2.1.1  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.  
2.1.2  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 
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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.  
2.1.3  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. 
2.2 Σόποσ και χρόνοσ 
2.2.1 Τόποσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ είναι θ Δθμοτικι Ενότθτα Μπιηανίου του Διμου Ιωαννιτϊν 
Νομοφ Ιωαννίνων, με όλεσ τισ Τοπικζσ και Δθμοτικζσ Κοινότθτζσ τθσ. 
2.2.2  Ωσ ςθμείο για τθν διάκεςθ των απορριμμάτων ορίηεται ο ΧΥΤΑ Ελλθνικοφ Νομοφ Ιωαννίνων. Σε 
περίπτωςθ που είναι αδφνατθ θ χριςθ του ΧΥΤΑ Ελλθνικοφ για οποιονδιποτε λόγο, θ διάκεςθ των 
αποβλιτων, προςωρινι ι οριςτικι, κα γίνει ςε κατάλλθλο χϊρο με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ και των αρμόδιων υπθρεςιϊν. Απαγορεφεται θ ανεξζλεγκτθ απόρριψθ αποβλιτων.  
2.2.3 Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ είναι πζντε (5) μινεσ.   
2.3 φμβαςθ - Οριςμόσ εκπροςϊπου 

Το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό κα υπογραφεί, από πλευράσ Αναδόχου, από τον ιδθ εξουςιοδοτθμζνο 
κατά το ςτάδιο τθσ ανάκεςθσ εκπρόςωπο του διαγωνιηομζνου, ο οποίοσ μονογράφει επίςθσ και κάκε 
φφλλο των Συμβατικϊν Τευχϊν. 
2.4 Παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ 
2.4.1 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».  
2.4.2 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.  
 

ΑΡΚΡΟ 3: ΠΡΟΩΠΛΚΟ – ΤΝΕΡΓΕΛΟ – ΤΠΟΧΡΕΩΕΛ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ – ΤΛΛΚΑ ΚΑΛ ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΑ 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει το επαρκζσ και κατάλλθλο προςωπικό και τον απαραίτθτο 

εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν που του ανατίκενται, ςφμφωνα με τισ δεςμεφςεισ που 
αναλαμβάνει με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ακολουκεί το εγκεκριμζνο από τθν Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ 
εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ πρόγραμμα αποκομιδισ. Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ ςτθν εκτζλεςθ του 
εγκεκριμζνου προγράμματοσ αποκομιδισ για περιςςότερο από τρεισ (3) θμζρεσ κατά τουσ χειμερινοφσ 
μινεσ (από 1θ Οκτωβρίου ωσ και 31 Μαρτίου) και δφο (2) θμζρεσ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ (από 1θ 
Απριλίου ωσ και 30 Σεπτεμβρίου), θ Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ προχωρά ςε 
καταλογιςμό προςτίμου τριακοςίων ευρϊ (300€) ανά θμζρα κακυςτζρθςθσ, που κα αφαιρείται από τθ 
μθνιαία αμοιβι του αναδόχου. Η Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ κα προχωρά ςε 
καταλογιςμό προςτίμου τριακοςίων ευρϊ (300€) ςε κάκε περίπτωςθ που διαπιςτϊςει ότι ο Ανάδοχοσ 
ςυλλζγει ανακυκλϊςιμα υλικά από τουσ ειδικοφσ μπλε κάδουσ, ογκϊδθ απορρίμματα, ειδικά απόβλθτα 
όπωσ απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, χρθςιμοποιθμζνα ελαςτικά και αδρανι υλικά 
και απόβλθτα κατεδαφίςεων. Σε περίπτωςθ που το καταλογιςκζν πρόςτιμο φκάςει ςε ποςοςτό πζντε 
τοισ εκατό (5%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.   

Το προςωπικό που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κα πρζπει να 
ςυμπεριφζρεται κόςμια προσ τουσ δθμότεσ. Σε περίπτωςθ που αποδεδειγμζνα προκφψει τζτοια 
παράβαςθ, θ Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ δφναται να προχωριςει ςε καταλογιςμό 
προςτίμου μζχρι 50€ ανά περίπτωςθ, που κα αφαιρείται από τθ μθνιαία αμοιβι του αναδόχου.  

Το προςωπικό που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κα πρζπει να δείχνει 
προςοχι κατά τθν εκκζνωςθ των κάδων απορριμμάτων, ϊςτε να αποφεφγονται κατά το δυνατό οι 
ηθμίεσ. Σε περίπτωςθ που αποδεδειγμζνα προκφψει ηθμία ςτον εξοπλιςμό του Διμου, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να αναλάβει πλιρωσ τθ δαπάνθ αποκατάςταςισ του.  

Τυχόν απορρίμματα που κα βρίςκονται εκτόσ των κάδων και πζριξ αυτϊν κα πρζπει να 
ςυλλζγονται επίςθσ. Ο χϊροσ γφρω από τουσ κάδουσ μθχανικισ αποκομιδισ κα πρζπει να είναι κακαρόσ 
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μετά τθν εκκζνωςθ και τυχόν μικροαπορρίμματα κα πρζπει να απομακρφνονται με χειρονακτικι ςάρωςθ 
ι άλλο τρόπο.  

Το προςωπικό του Αναδόχου κα κάνει απαραιτιτωσ χριςθ των κατάλλθλων μζςων ατομικισ 
προςταςίασ κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ του, όπωσ προβλζπεται ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθν 
υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται μόλισ εγκαταςτακεί να υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ 
εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ κατάςταςθ που να εμφανίηει τον αρικμό κυκλοφορίασ, τον τφπο και τθ 
χωρθτικότθτα των οχθμάτων που κα χρθςιμοποιιςει. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν παροχι ςτοιχείων 
κάκε είδουσ που ςχετίηονται με τα ςυλλεγόμενα απορρίμματα και τθ διαδικαςία αποκομιδισ ςε 
περίπτωςθ που ηθτθκεί. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργάηεται πλιρωσ ςε κάκε ζλεγχο και να 
διακζςει το απαιτοφμενο γι' αυτό προςωπικό. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζτει ςτθν Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ 
μθνιαία ζκκεςθ των ποςοτιτων των απορριμμάτων που ςυλλζχκθκαν. 

 
ΑΡΚΡΟ 4: ΣΕΧΝΛΚΕ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΕ 

Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ακολουκοφν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τισ Ευρωπαϊκζσ Τεχνικζσ 
εγκρίςεισ με τισ οποίεσ εναρμονίηονται και οι εκνικοί υποχρεωτικοί κανόνεσ. 

Εξοπλιςμόσ Αποκομιδισ Απορριμμάτων 
Τα απορριμματοφόρα που κα χρθςιμοποιθκοφν πρζπει να είναι κλειςτοφ τφπου, με ςφςτθμα 

ςυμπίεςθσ τφπου πρζςςασ ι περιςτρεφόμενου τυμπάνου, κατάλλθλα για τθν μεταφορά αςτικϊν 
ςτερεϊν αποβλιτων. Θα διακζτουν ανυψωτικό μθχανιςμό και κα είναι κατάλλθλα για τθ μθχανικι 
αποκομιδι των τροχιλατων κάδων ποικίλλων διαςτάςεων και χωρθτικοτιτων που βρίςκονται 
τοποκετθμζνοι ςτισ περιοχζσ που καλφπτει θ ςφμβαςθ. Να είναι καταςκευαςμζνα από κατάλλθλα υλικά 
με όλεσ τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ. Απαγορεφεται θ χριςθ ανοικτϊν οχθμάτων για τθ μεταφορά 
απορριμμάτων.  

 
ΑΡΚΡΟ 5: ΑΜΟΛΒΘ - ΚΡΑΣΘΕΛ 
5.1 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.  
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Οι πλθρωμζσ ολοκλθρϊνονται μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν ζγκριςθ του Λογαριαςμοφ, 
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. 
5.2 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 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. 

Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ. 
5.3  Νόμιςμα 

Tα τιμολόγια του Αναδόχου για τθν αμοιβι του κακϊσ και οι πλθρωμζσ που κα 
διεκπεραιϊνονται από τον Διμο κα είναι εκπεφραςμζνα ςε ΕΥΩ και ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε 
ιςχφουςα νομοκεςία. 

 
ΑΡΚΡΟ 6: ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται ςτο τζλοσ του κάκε μινα ςφμφωνα με τισ υπθρεςίεσ όπωσ 
περιγράφονται ςτθν παροφςα Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων, τθ Γενικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων, ςτθν 
Τεχνικι Ρεριγραφι και ςτα υπόλοιπα Στοιχεία Σφμβαςθσ, με τθν προςκόμιςθ των ςχετικϊν 
δικαιολογθτικϊν. 

Η Οικονομικι Επιτροπι ζχει το δικαίωμα αν διαπιςτϊςει ότι δεν τθροφνται οι ςυμφωνθκζντεσ 
όροι να κθρφξει με απόφαςι τθσ 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 μθνιαίασ πιςτοποίθςθσ 
και θ διαφορά κα αποτελεί το τελικά μθνιαίωσ πιςτοποιοφμενο προσ πλθρωμι ποςό. Στο χρθματικό 
ζνταλμα κα επιςυνάπτονται τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά το νόμο. 

 
ΑΡΚΡΟ 7: ΕΓΓΤΘΕΛ – ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 
7.1  Για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ίςθ προσ 
το 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ. 
7.2 Εάν θ εγγυθτικι Επιςτολι εκδοκεί από ξζνθ Τράπεηα τότε μπορεί να είναι ςυντεταγμζνθ ςε μία 
από τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από επίςθμθ 
μετάφραςθ ςτα Ελλθνικά. 
7.3  Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο μετά τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ 
περαίωςθσ των υπθρεςιϊν του Αναδόχου και τθν παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ. 
 
ΑΡΚΡΟ 8: ΠΟΛΝΛΚΕ ΡΘΣΡΕ – ΕΚΠΣΩΘ – ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΛΑ  
8.1 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. 
8.2 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. 
8.3 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. 
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ΑΡΚΡΟ 9: ΕΤΚΤΝΘ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για λάκθ ι ελλείψεισ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των 

ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. Οι αξιϊςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά του Αναδόχου, λόγω 
πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεϊν του κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ δεν 
παραγράφονται μετά τθν παραλαβι του ςυμβατικοφ αντικειμζνου. 

 
ΑΡΚΡΟ 10: ΓΕΝΛΚΑ ΚΑΚΘΚΟΝΣΑ, ΕΤΚΤΝΕ, ΤΠΟΧΡΕΩΕΛ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  
10.1   Γενικζσ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του Αναδόχου 
10.1.1 Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται ρθτά και αμετάκλθτα να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του, όπωσ αυτζσ 
προςδιορίηονται ςε όλα τα ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ με επιδεξιότθτα, επιμζλεια και επαγγελματικι κρίςθ, 
και αναλαμβάνει όλεσ τισ ευκφνεσ που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ. 
10.1.2 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. 
10.2   Ανάλθψθ ευκφνθσ από τον Ανάδοχο 
10.2.1 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. 
10.2.2 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.  
10.2.3 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. 
10.3  Φορολογικζσ υποχρεϊςεισ Αναδόχου  
10.3.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ φορολογικζσ του 
υποχρεϊςεισ και ενδεικτικά: 

α) τθν υποχρζωςθ εγγραφισ ςτθν αρμόδια Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (ΔΟΥ) 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. 
10.3.2 Ρροκειμζνου να αποφευχκεί θ διπλι φορολογία του ειςοδιματοσ τυχόν αλλοδαπϊν 
επιχειριςεων του Αναδόχου, αυτόσ αναλαμβάνει να προςκομίςει ςτον Εργοδότθ όλα τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά ζγγραφα, που απαιτοφνται από τισ αρμόδιεσ ελλθνικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 
10.4  Αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για το Προςωπικό 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. 
10.5  Δθμοςιοποίθςθ - Ανακοινϊςεισ ςτον Σφπο 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να προβαίνει, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του 
εργοδότθ, άμεςα ι ζμμεςα, ςε δθμόςιεσ ι δια του Τφπου ανακοινϊςεισ ςχετικά με τθ ςφμβαςθ ι τον 
Διμο. 
10.6  Αλλθλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότθ 

Tα ζγγραφα που κα ανταλλάςςονται μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ κα πρζπει να 
αποςτζλλονται κατ' αρχιν με telefax, τα δε πρωτότυπα αυτϊν να αποςτζλλονται με ςυςτθμζνο 
ταχυδρομείο ι με υπθρεςία ταχυμεταφορϊν και να είναι ςυντεταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 
ΑΡΚΡΟ  11: ΤΠΟΧΡΕΩΕΛ ΣΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΘ 
11.1   Παράδοςθ πλθροφοριϊν για τθ ςφμβαςθ 

Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο, χωρίσ επιβάρυνςθ, όλεσ τισ πλθροφορίεσ 
που αφοροφν τθ Σφμβαςθ, εφόςον είναι διακζςιμεσ και δεν ζχει κϊλυμα να τισ παραδϊςει. 
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11.2  Ζγκαιρθ πλθρωμι του Αναδόχου 
Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να καταβάλλει ζγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα ςτον Ανάδοχο, 

κατά τουσ όρουσ του Νόμου και τθσ παροφςασ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτθν Ε.Σ.Υ και το αργότερο ςε 
τριάντα (30) θμζρεσ από τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου παραλαβισ (βλ. παρ. 5.1. τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ.).  

 
ΑΡΚΡΟ 12: ΔΛΑΦΟΡΕ – ΔΛΑΦΩΝΛΕ – ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΛΑ 
12.1  τοιχεία ςφμβαςθσ  
12.1.1 Tα ςτοιχεία ςφμβαςθσ αλλθλοςυμπλθρϊνονται. Σε περίπτωςθ που υπάρξουν αντικρουόμενεσ 
διατάξεισ ι όροι ςτα ςυμβατικά τεφχθ, υπεριςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο κάκε φορά, κατά 
τθ ςειρά προτεραιότθτασ που ορίηεται ςτθν Διακιρυξθ και τθν Ε.Σ.Υ. τθσ παροφςασ. 
12.1.2 Λάκθ ι παραλείψεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν μπορεί να διορκϊνονται πριν τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ, αν τοφτο δεν αντιβαίνει ςτθ δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθ των διαγωνιηομζνων και ςτθν 
υποχρζωςθ του Διμου να μθ μεταβάλει μονομερϊσ τουσ όρουσ τθσ που ζλαβαν υπόψθ τουσ οι 
διαγωνιηόμενοι για τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ τουσ. 
12.2  Ανωτζρα Βία 
12.2.1 Αν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιςυμβοφν γεγονότα ι περιςτατικά «ανϊτερθσ βίασ», τα 
οποία ςαφϊσ και αποδεδειγμζνα βρίςκονται υπεράνω του ελζγχου και τθσ ευκφνθσ των 
ςυμβαλλομζνων, ο Διμοσ με Απόφαςι του δφναται να αναςτείλει τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του 
υποχρεϊςεων ι να αποδεχτεί αίτθμα από μζρουσ του Αναδόχου να αναςτείλει τθν εκπλιρωςθ των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, εφόςον αυτά τα γεγονότα ι περιςτατικά παρεμποδίηουν τθν εκπλιρωςθ 
τουσ. Το παραπάνω δικαίωμα υφίςταται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που οι ςυνζπειεσ των περιςτατικϊν 
αυτϊν δεν ρυκμίηονται από το Νόμο, ι τθ ςφμβαςθ. 
12.2.2 Η μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ, δεν 
δθμιουργεί δικαίωμα ι αξίωςθ υπζρ ι κατά του ετζρου των ςυμβαλλομζνων. Δεν αναςτζλλεται θ 
εκπλιρωςθ υποχρεϊςεων ι θ καταβολι αμοιβϊν, που κατζςτθςαν απαιτθτζσ πριν από τθν επζλευςθ 
των άνω γεγονότων ι περιςτατικϊν. 

Διαφωνίεσ, διενζξεισ και διαφορζσ που κα ανακφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ δεν 
δικαιολογοφν τθν εκ μζρουσ του Αναδόχου άρνθςθ παροχισ των υπθρεςιϊν και εκτζλεςθσ των 
κακθκόντων του όπωσ αυτά προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ, εκτόσ αν τοφτο ρθτϊσ προβλζπεται από το 
Νόμο ι τθν ςφμβαςθ. Αν παρότι δεν υφίςταται τζτοιο δικαίωμα, ο Ανάδοχοσ αρνθκεί τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, ο Διμοσ μπορεί να κθρφξει τον Ανάδοχο ζκπτωτο, κατά τισ ςχετικζσ διατάξεισ του νόμου. 

 
ΑΡΚΡΟ 13: ΕΚΠΣΩΘ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ – ΔΛΑΛΤΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 
13.1  Ζκπτωςθ Αναδόχου 

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.  
13.2  Διάλυςθ τθσ φμβαςθσ 
13.2.1 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.  
13.2.2 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. 
13.3 Λφςθ τθσ φμβαςθσ για οικονομικοφσ λόγουσ 

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. 
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13.4 Λφςθ τθσ φμβαςθσ λόγω απϊλειασ άδειασ ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν 
αποβλιτων 

Απϊλεια, για οποιονδιποτε λόγο, εκ μζρουσ  του Αναδόχου, τθσ άδειασ ςυλλογισ και μεταφοράσ 
μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων για τθν Ρεριφζρεια Ηπείρου, κατά τθν ΚΥΑ αρικ. Η.Ρ. 
50910/2727/16.12.2003 (ΦΕΚ Βϋ1909), ι νεότερθσ τροποποίθςισ τθσ, ςυνεπάγεται τθν αυτοδίκαιθ λφςθ 
τθσ ςφμβαςθσ, αηθμίωσ για τον Εργοδότθ. 
13.5 Λφςθ τθσ φμβαςθσ - Παραλαβι του αντικειμζνου τθσ 

Η λιξθ τθσ Σφμβαςθσ πιςτοποιείται με τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ, 
όπου βεβαιϊνεται ότι ζχουν εκτελεςτεί όλεσ οι ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ εντόσ του χρόνου ιςχφοσ 
τθσ ςφμβαςθσ.  

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτον Ανάδοχο ςφμφωνα με το Άρκρο 7 τθσ 
παροφςασ Ε.Σ.Υ.  

 
ΑΡΚΡΟ 14 : ΓΛΩΑ ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑ 

Η Σφμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Πλεσ οι επικοινωνίεσ (προφορικζσ και γραπτζσ) μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ ι άλλων 

ελλθνικϊν αρχϊν ι φορζων κα γίνονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οπουδιποτε και οποτεδιποτε κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ απαιτθκεί ερμθνεία ι μετάφραςθ από ι / και προσ τα ελλθνικά, αυτζσ κα 
εξαςφαλίηονται από τον Ανάδοχο και με κόςτοσ που κα βαρφνει τον ίδιο. 

Σε κάκε περίπτωςθ αμφιςβθτιςεων ι διαφορϊν, το ελλθνικό κείμενο κατιςχφει των εγγράφων 
ςε αλλοδαπι γλϊςςα. 

 
 

Η Συντάξαςα 
Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ Κακαριότθτασ και 

Ανακφκλωςθσ 
 
 

Γεωργία Βαρηϊκα 
ΡΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν 

 ΘΕΩΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα,  27/04/2018 

Ο Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ  
Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, Συντιρθςθσ 

Ζργων & Ρραςίνου 
 
 

Θεοφάνθσ Τςεκοφρασ 
ΡΕ Μθχανολόγων Μθχανικϊν 
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 ΧΕΔΛΟ ΤΜΒΑΘ  ΤΠΘΡΕΛΑ 

«φναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν για αποκομιδι απορριμμάτων τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ  Μπιηανίου» 
 

Στο δθμοτικό κατάςτθμα του Διμου Ιωαννιτϊν ςιμερα τθν  00/00/2018 μεταξφ του κ. ΚΩΜΑ ΜΠΕΓΚΑ 
Δθμάρχου Λωαννίνων, και του κ.   …………………………….., κατοίκου  ………………………  και ΑΦΜ ……………….  
ςυμφωνικθκαν τα ακόλουκα: 

Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων, ζχοντασ υπϋ όψθ: 
 

1) Τισ διατάξεισ: 
i. Το Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα 

Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  
ii. Το Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν 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.Ρ.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 «Ρρόγραμμα 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.  

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 Ρ.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» 2017 για οριςμό Αντιδθμάρχου Οικονομικϊν  και 
μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων. 

3)  Τθν 238/2018  Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Ιωαννίνων όπου εγκρίκθκε θ ανάκεςθ ςε 
ιδιϊτθ τθσ γενικισ υπθρεςίασ με τίτλο «Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθν Δ.Ε. Μπιηανίου». 

4) Η ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςε 49.600,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του 
Φ.Ρ.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 Ρροχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2018 
του Διμου Ιωαννιτϊν, ςε βάροσ των ανταποδοτικϊν  τελϊν.  

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

6) Τθν μελζτθ 36/2018 τθσ Διεφκυνςθσ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, Συντιρθςθσ Ζργων και 
Ρραςίνου που κατατζκθκε  ςτθν υπθρεςία μασ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 49.600,00 € (40.00,00 
€ χωρίσ Φ.Π.Α.) που αφορά ςτθν αποκομιδι δθμοτικϊν ςτερεϊν απορριμμάτων για διάςτθμα 





 

 

63 

 

πζντε (5) μθνϊν, με κωδικοφσ CPV 90511100-3 (υπθρεςίεσ αποκομιδισ ςτερεϊν αςτικϊν 
απορριμμάτων) 

7)  Τθ με αρικμό 291/2018 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ με αντικείμενο τθν ζγκριςθ 
πρωτογενοφσ αιτιματοσ, τθ διάκεςθ πιςτϊςεων, ζγκριςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν, όρων 
δθμοπράτθςθσ και επιλογι κριτθρίου ανάκεςθσ για τθν διενζργεια του Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ 
με τίτλο: «Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθν Δ.Ε. Μπιηανίου», θ οποία ζχει αναρτθκεί ςτο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων με ΑΔΑΜ 18REQ003061402 2018-05-09 (εγκεκριμζνο 
αίτθμα) 

8) Τθν αδυναμία τθσ υπθρεςίασ για τθν αποκομιδι των απορριμμάτων ςτθν Δ.Ε Μπιηανίου. 
9) Τον κίνδυνο ρφπανςθσ τθσ περιοχισ και τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ. 
10) Τθν αρικ. …………………… Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ. 
11) Τθν αρικ. ………………………… Ρερίλθψθ Διακιρυξθσ Διαγωνιςμοφ, που δθμοςιεφτθκε ςτθν 

εφθμερίδα…………………….. 
12) Τα με θμερομθνία 00/00/2018 Ρρακτικά ςυμμετοχισ & δικαιολογθτικϊν το με θμερομθνία 

00/00/2018  πρακτικό οικονομικισ προςφοράσ  τθσ επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. 
13) Τθν εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ …………………………….. 

ΑΝΑΚΕΣΕΛ  
Στον δεφτερο των ςυμβαλλομζνων κ.  …………………….., κατοίκου  ……………………………  και ΑΦΜ 

…………………………, ο οποίοσ ςτο εξισ κα καλείται «Ράροχοσ» ι «Ανάδοχοσ», για τθν εργαςία / υπθρεςία με τίτλο: 
«Αποκομιδι απορριμμάτων ςτθ Δ.Ε. Μπιηανίου » προχπολογιςμοφ ……………………..€ × 5 μινεσ= ………………..€, 
πλζον του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. 24%, ιτοι ………………..,00€, ςυνολικοφ ςυνεπϊσ ποςοφ ………………………€ με ΦΠΑ 
ςτον Κ.Α. 20.6142.011  προχπολογιςμοφ 2018 με τουσ ακολοφκουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ: 
 
ΑΡΚΡΟ 1: ΑΝΣΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ  

1.2. Αντικείμενο εργαςίασ 
Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 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.  

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:  
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.  
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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.  

1.5. Οχιματα Μεταφοράσ: 
 Για τθν εκτζλεςθ των παραπάνω εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ κα διακζςει τα οχιματα όπωσ περιγράφονται 

παρακάτω:  
Ζνα απορριμματοφόρο όχθμα χωρθτικότθτασ 16m

3
 τουλάχιςτον οπίςκιασ φόρτωςθσ με μθχανιςμό 

ανφψωςθσ  κάδων τφπου ………… και  με αρικ. κυκλ. απορριμματοφόρου  αυτ. …………………………. 
 

ΑΡΚΡΟ 2:  ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ-ΠΛΘΡΩΜΘ ΤΜΒΑΣΛΚΟΤ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ 
1. Η παροφςα Σφμβαςθ χρθματοδοτείται από ιδίουσ πόρουσ του Διμου(ανταποδοτικά) μετά από ςχετικι 

πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό κάκε ζτουσ, οι δε πλθρωμζσ του Αναδόχου υπόκεινται ςτισ κρατιςεισ και τισ λοιπζσ 
οικονομικζσ επιβαρφνςεισ που προβλζπονται για ανάλογεσ υπθρεςίεσ. 

2. Η ςυμβατικι αμοιβι, θ οποία προζκυψε από τθν Οικονομικι Ρροςφορά του Ραρόχου και ςυνίςταται ςτο 
χρθματικό ποςό των …………….. € πλζον του αναλογοφντοσ ΦΡΑ, κα αποδίδεται ςε αυτόν, βάςει μθνιαίων 
πλθρωμϊν, όπωσ αναλφεται ειδικότερα ςτα διαγωνιςτικά τεφχθ. 

3. Μετά το πζρασ κάκε μινα αρχομζνθσ από τθν πρϊτθ μζρα εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ από τον εργολάβο κα 
ςυντάςςονται τα ςχετικά τιμολόγια ανάλογα με τισ υπθρεςίεσ που ζχουν παραςχεκεί τα οποία κα ελζγχονται από 
τθν Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ του Διμου. 

4. Οι κάκε είδουσ φόροι, φόροι ειςφορζσ, τζλθ κρατιςεισ υπζρ τρίτων και κάκε άλλθ δαπάνθ κλπ βαρφνουν 
τον Ανάδοχο. 

5. Τυχόν αναπροςαρμογι τθσ τιμισ λόγω μεταβολισ τθσ τιμισ του Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ Φ.Ρ.Α. 
βαρφνει αποκλειςτικά τον Διμο. 
 
ΑΡΚΡΟ 3: ΤΠΟΧΡΕΩΕΛ ΣΟΤ ΜΕΡΩΝ 

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άρτια, ζντεχνθ, και ζγκαιρθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν-παροχι των 
υπθρεςιϊν που ςυνιςτοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιγράφονται ςτα άρκρα 
τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων και τθσ Γενικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων. 

2. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί τισ υγειονομικζσ και αςτυνομικζσ διατάξεισ που ζχουν ςχζςθ με 
τθν κακαριότθτα. 

3. Ρεραιτζρω, θ Ανακζτουςα οφείλει όπωσ κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ εν λόγω ςυμβάςεωσ: 
Α. Να ενθμερϊνει πλιρωσ τον Ανάδοχο, για οιοδιποτε γεγονόσ που ςυνδζεται άρρθκτα το αντικείμενο των 

υπθρεςιϊν -των οποίων τθν παροχι θ τελευταία ζχει αναλάβει- προσ αποφυγι προβλθμάτων κατά τθν εκτζλεςθ 
του αντικειμζνου τθσ παροφςασ. 

Β. Να λαμβάνει υπόψθ ςχετικζσ παρατθριςεισ ι προτάςεισ του Ραρόχου, επί ςκοπϊ ομοίωσ βελτιϊςεωσ τθσ 
παροχισ των ςυμβατικϊν υπθρεςιϊν. 

Γ. Να διευκολφνει τον Ανάδοχο κατά τθν εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου (εάν τοφτο κρικεί 
αναγκαίο), μζςω λ.χ. τθσ παράδοςθσ εγγράφων, που ςυνδζονται με το ωσ άνω αντικείμενο.  

4. Τα τζλθ απόκεςθσ των απορριμμάτων ςε Χ.Υ.Τ.Α. βαρφνουν αποκλειςτικά τον Διμο Ιωαννιτϊν  
5. Η πλθρωμι του Αναδόχου και ό,τι δεν ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτο παρόν γίνεται ςφμφωνα με τθ Συγγραφι 

Υποχρεϊςεων τθσ μελζτθσ. 
  
ΑΡΚΡΟ 4: ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΛΩΝ-ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Οι αναφερόμενεσ υπθρεςίεσ κα παρζχονται, ζνεκα τθσ φφςθσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου ςτθν 
Ρεριφζρεια Ηπείρου, και ειδικότερα ενόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου Ιωαννιτϊν.  
1. Ωσ τελικόσ χϊροσ διάκεςθσ ορίηεται ο ΧΥΤΑ Ελλθνικοφ . 
2.   Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ είναι ΡΕΝΤΕ (5) μινεσ. 

 
ΑΡΚΡΟ 5:ΕΚΠΣΩΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ-ΜΟΝΟΜΕΡΘ ΛΤΘ ΣΘ ΤΜΒΑΕΩ-ΠΟΛΝΛΚΕ ΡΘΣΡΕ 

1. Η Ανακζτουςα δικαιοφται να κθρφξει τθν Ανάδοχο ζκπτωτθ ςτισ περιπτϊςεισ που το νομικό πλαίςιο το 
οποίο τθν διζπει ορίηει και λαμβανομζνων υπόψθ των ςχετικϊσ ςτα ςτοιχεία-ζγγραφα του Διαγωνιςμοφ. 





 

 

65 

 

2. Το δικαίωμα περί μονομεροφσ λφςεωσ τθσ ςυμβάςεωσ ζχει και θ Ανάδοχοσ, ςε περίπτωςθ πλθρϊςεωσ 
των οικείων νομικϊν και των ςτο πλαίςιο των διαγωνιςτικϊν τευχϊν-ςτοιχείων τικζμενων προχποκζςεων. 

3.  Σε περίπτωςθ μερικισ ακζτθςθσ των όρων τθσ παροφςασ προσ εκτζλεςθ ςφμβαςθσ, θ Ανάδοχοσ κα 
καλείται εγγράφωσ, όπωσ αποκαταςτιςει τθν πλθμμελι ςυμβατικι ςυμπεριφορά τθσ– ανταποκρικεί προςθκόντωσ 
ςτο ςφνολο των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων εντόσ τακτισ προκεςμίασ. 

Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του Ραρόχου, ςτθν κατά τα αμζςωσ ανωτζρω ταχκείςα προκεςμία, ο 
Ράροχοσ κα καταβάλει, προσ τθν Ανακζτουςα, ποινικζσ ριτρεσ ανάλογα με το είδοσ των υπθρεςιϊν που 
παραςχζκθκαν πλθμμελϊσ, λαμβανομζνων υπόψθ των δεςμευτικϊν όρων που ζχουν τεκεί ιδθ ςτο πλαίςιο των 
τευχϊν-ςτοιχείων του Διαγωνιςμοφ κακϊσ και υπό τθν επιφφλαξθ όςων κατά νόμο ορίηονται περί μονομεροφσ 
λφςεωσ τθσ ςυμβάςεωσ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ. 

4. Το ςφνολο των υπό παραγράφων 1-3 του παρόντοσ Άρκρου προβλεπομζνων δεν τυγχάνει εφαρμογισ και 
τα ςυμβαλλόμενα μζρθ απαλλάςςονται από τισ προπεριγραφείςεσ ςυνζπειεσ, ςτισ περιπτϊςεισ ςυνδρομισ 
ανωτζρασ βίασ, οπότε και οι νυν αντιςυμβαλλόμενοι δεν ευκφνονται για τθν ενδεχόμενθ μθ εκπλιρωςθ των 
ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων (εφόςον τοφτο το αποδείξουν). 
 
ΑΡΚΡΟ 6: ΓΛΩΑ ΤΜΒΑΘ-ΤΜΒΑΣΛΚΑ ΣΟΛΧΕΛΑ ΣΩΝ ΤΠΘΡΕΛΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΛΚΑΛΟ 

1. Ππωσ όλα τα ζγγραφα-ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ, τα ζγγραφα- ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τθσ Αναδόχου, 
ιταν ςυντεταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ζτςι και θ παροφςα ςυντάςςεται ςτθν ελλθνικι, ομοίωσ δε οιαδιποτε 
επικοινωνία μεταξφ των Μερϊν κα γίνεται ςτθν ελλθνικι.  

2. Μετά από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, εκτόσ από τα ςχετικά διαγωνιςτικά ςτοιχεία-ζγγραφα κανζνα 
άλλο ζγγραφο κείμενο ι ςτοιχείο προγενζςτερα ςυνταχκζν από αυτιν, ι ανταλλαγζσ αναμεταξφ των 
ςυμβαλλομζνων είναι δυνατό να λθφκεί υπόψθ με οποιοδιποτε τρόπο για τθν ερμθνεία των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Η ςυμβατικι ςχζςθ των Μερϊν (εφαρμογι - ερμθνεία αυτισ) διζπεται από το Ελλθνικό και Κοινοτικό 
Δίκαιο, τυχόν δε διαφορά που κα προκφψει από τθν ςφμβαςθ κα υπάγεται ςτθν αρμοδιότθτα των Ελλθνικϊν 
δικαςτθρίων. 
 
  Η ςφμβαςθ αυτι ςυντάχτθκε ςε 4 (τζςςερα) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα. 
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