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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 22 & Σκουλάδων 

Πόλη Ηράκλειο Κρήτης 

Ταχυδρομικός Κωδικός 71202 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL431 

Τηλέφωνο 2810361610 

Φαξ 2810361620 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  esdak@otenet.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://esdak.gr/  

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) 
και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ).1 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η εξειδίκευση και υλοποίηση των 
στόχων και δράσεων του ΠΕΣΔΑ Κρήτης για τη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή 
αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση, διάθεση των στερεών αποβλήτων 
Διαχειριστικών Ενοτήτων του ΠΕΣΔΑ στις οποίες ανήκουν οι ΟΤΑ μέλη του. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 
www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :την προαναφερθείσα διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr ή άλλη διεύθυνση http://esdak.gr/ 

δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι 
γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω 
εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr 

 

                                                           
1
 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας 

Κεντρικής Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ)  ή  β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής 
Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14.  

mailto:esdak@otenet.gr
http://esdak.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://esdak.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση αποτελεί μέρος του έργου LIFE+F4F και χρηματοδοτείται ως προς την 
αξία της κατά 60% από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για το 
περιβάλλον LIFE 2014-2020) και κατά 40% από ιδίους πόρους. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 30-6277.001 σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του ΕΣΔΑΚ. 

  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης  

Το αντικείμενο της σύμβασης  παρουσιάζεται ακολούθως:  

Ο φορέας / ανάδοχος που θα αναλάβει την υλοποίηση του παρόντος έργου θα κληθεί να 
καλύψει το σύνολο των αναγκών αποκομιδής / συγκέντρωσης των διαχωρισμένων στην 
πηγή υπολειμμάτων τροφίμων από τα σημεία που θα του υποδειχθούν καθώς και το 
σύνολο των εργασιών που αφορούν στη λειτουργία της πιλοτικής μονάδας του έργου, που 
θα εγκατασταθεί στη θέση «Μαύρος Σπήλιος» της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού 
του Δήμου Ηρακλείου και συγκεκριμένα εντός του οικοπέδου  της υφιστάμενης Μονάδας 
Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΠΑ) Ηρακλείου του ΕΣΔΑΚ.  

Αν και ο παρόν διαγωνισμός αναλύεται στα διαφορετικά τμήματα του λεπτομερώς, 
ποσοτικά και ποιοτικά, πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό ότι το έργο είναι πιλοτικό / 
ερευνητικό και ότι κάποιος βαθμός διαφοροποίησης στα επόμενα τρία χρόνια λειτουργίας 
του θα πρέπει να αναμένεται. Αυτή τη διαφοροποίηση θα πρέπει να τη δεχτεί ο ανάδοχος, 
εφόσον βέβαια κινείται σε λογικά πλαίσια, σχετίζεται με το έργο και την ουσία αυτού, και 
φυσικά αποτελεί προϊόν συζήτησης και διαπραγμάτευσης με την αναθέτουσα αρχή. 
Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος συμφωνεί και αποδέχεται τον όρο ότι η όποια διαφοροποίηση 
δεν μπορεί να οδηγήσει σε αναπροσαρμογή σχετικού τιμολογίου. Επίσης, σε περίπτωση 
που προκύψει πρόβλημα με τη χωροθέτηση του έργου στη συγκεκριμένη περιοχή, η 
αμέσως επόμενη επιλογή είναι στο χώρο του ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων και ο ανάδοχος θα 
πρέπει να αποδεχθεί την αλλαγή αυτή, χωρίς καμία αναπροσαρμογή του σχετικού 
τιμολογίου. 

Αναλυτικότερα το αντικείμενο του έργου παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας 
διακήρυξης. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90500000-2 (Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και 
απόβλητα).  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 239.379,52 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 193.048,00 ΦΠΑ : 
46.331,52€). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 450 ημέρες2 . 

- Περίοδοι εργασιών: 

                                                           
2
 Στο συμφωνητικό αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης 
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o 90 ημέρες στην περίοδο μεταξύ 1η Αυγούστου με 31 Οκτωβρίου 2017 
o 180 ημέρες στην περίοδο μεταξύ 1η Απριλίου με 31 Οκτωβρίου 2018 
o 180 ημέρες στην περίοδο μεταξύ 1η Απριλίου με 31 Οκτωβρίου 2019 

Σε περίπτωση που η διαδικασία του διαγωνισμού υπερβεί χρονικά την 1 -8-2017, ως έναρξη 
των εργασιών λαμβάνεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις” 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  
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 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”, 

 της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων », 

 της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

 Την από 17-6-2016 σύμβαση χρηματοδότησης (κωδικός Life 15ENV/GR/000257-F4F) 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης 
Απορριμμάτων Κρήτης, 

 Την υπ’ αριθμ. 55/2017 Απόφαση της ΕΕ του ΕΣΔΑΚ με θέμα «Έγκριση διενέργειας 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την εκτέλεση της υπηρεσίας: 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE F4F», 

 Την υπ’ αριθμ. 57/2017 Απόφαση της ΕΕ του ΕΣΔΑΚ με θέμα: «Έγκριση μελέτης και 
τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες συλλογής και 
μεταφοράς οργανικών ΑΣΑ και λειτουργία πιλοτικής μονάδας στο πλαίσιο του 
προγράμματος Life F4F»», 

 Την υπ’ αριθμ. 25/2017 απόφαση ΕΕ του ΕΣΔΑΚ με θέμα: «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων 
διαφόρων Κ.Α. του προϋπολογισμού του ΕΣΔΑΚ, οικονομικού έτους 2017 σχετικά με το 
πρόγραμμα Life 15ENV/GR/000257-F4F.  

 Την τρίτη έκδοση του εγχειριδίου για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις που 
καταρτίστηκε στο πλαίσιο της σύμβασης αριθ. 071201/2014/692772//SER/ENV.F.1 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του διεθνούς συμβουλίου τοπικών 
πρωτοβουλιών για το περιβάλλον (ICLEI – Local Governments for Sustainability), με την 
υποστήριξη της Public Procurement Analysis (PPA) 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/7/2017 και ώρα 
10:00π.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 21/7/2017, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 10:00π.μ. 

1.6 Δημοσιότητα 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης με τα παραρτήματα της 
καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  



Σελίδα 8 από 128 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης με τα παραρτήματα της 
καταχωρείται ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  
http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 41442  

Σύµφωνα µε το άρθρο 377 Καταργούµενες ∆ιατάξεις του Ν. 4412/16 (και κατά συνέπεια 
την κατάργηση του Π.∆. 28/1980) δεν δηµοσιεύονται στον εθνικό τύπο οι προκηρύξεις 
ανοιχτών διαγωνισµών γενικών υπηρεσιών που διενεργούνται από ΟΤΑ α' βαθµού. 

Με την έκδοση της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β/1781), δυνάμει της 
εξουσιοδοτικής διάταξης του αρ. 38 παρ. 6 του ν. 4412/2016, καταργείται η υποχρέωση 
δημοσίευσης των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, η έναρξη των οποίων, 
σύμφωνα με τα άρθρα 61, 120, 290 και 330 του ν. 4412/2016, εκκινεί μετά την δημοσίευση 
της εν λόγω Υ.Α. στην Ε.τ.Κ., ήτοι από 23/05/2017. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) : http://www.esdak.gr/  στην διαδρομή : ΑΡΧΙΚΗ ► ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ► 
ΣΧΕΤΙΚΑ ► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, στις 23/6/20173.  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

                                                           
3
 Ειδικά για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις στα πλαίσια των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 η 

δημοσίευση της διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Α.Α. αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των δαπανών 
της σύμβασης, Πρβλ άρθρο 36 της με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ 17PROC001567101) με τα Παραρτήματα που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 
συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα 
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 
τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση 
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν 
από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από 
ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης 
είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με 
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά 
τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 
και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
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εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό 
της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υποδείγματα των εγγυητικών παρατίθενται στο Παράρτημα VIII 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα 
ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (3.860,96) ευρώ. Η εγγυητική συμμετοχής θα συνταχθεί 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να 
ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 
απόφασης επ’ αυτών, και   

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,   

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 
στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 
λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
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2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε 
μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
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αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της 
παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα 
συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη διαδικασία.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται 
σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις  

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
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2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς 
παροχή υπηρεσιών, ήτοι τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ειδικότερα απαιτείται να 
διαθέτουν:  

α) εν ισχύ άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων.  

β) να είναι μέλη στο οικείο επιμελητήριο για την άσκηση του επαγγέλματος που σχετίζεται 
με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.  

  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν/ παρέχουν μέσο γενικό 
ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων ύψους 200.000,00 
ευρώ κατ’ ελάχιστο.  

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχουν εκτελέσει συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου.  

Με το όρο συγκεκριμένου τύπου νοούνται τα ακόλουθα:  

1. Να έχει εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση (σε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα) με 
αντικείμενο την αποκομιδή απορριμμάτων 

2. Να έχει εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση ή υπεργολαβία στο αντικείμενο της 
λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων ή ΧΥΤΑ, με προϋπολογισμό 
τουλάχιστον όσο ο προϋπολογισμός του έργου 

β) να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο το ακόλουθο προσωπικό: 

1. Έναν Μηχανικό Π.Ε., που θα διαθέτει αποδεδειγμένα τουλάχιστον 1 έτος τεχνική 
και επαγγελματική εμπειρία σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας απορριμμάτων, για να 
λειτουργήσει ως γενικός επιβλέπων του συνόλου των εργασιών.  

2. Ένα άτομο, κατά ελάχιστο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που θα εγκατασταθεί 
στον ΕΣΔΑΚ και θα αναλάβει: α) ρόλο συνδέσμου μεταξύ του αναδόχου, του ΕΣΔΑΚ 
και των εταίρων, β) οργάνωση και καταγραφή όλων των δεδομένων με τρόπο που 
απαιτεί η σύμβαση και το έργο, γ) ενημέρωση όλων των εταίρων για τις εργασίες 
και τις απαιτήσεις για προϊόν, δ) οργάνωση της διανομής προϊόντος στα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα, και ε) οργάνωση όλων των εντύπων που θα αφορούν το 
έργο και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

3. Έναν οδηγό για το όχημα αποκομιδής που να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια 
οδήγησης. 

4. 4 εργάτες που θα απασχοληθούν στην πιλοτική μονάδα. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προβλέψει τη δυνατότητα αντικατάστασης του ανωτέρω 
προσωπικού με άλλο προσωπικό αντιστοίχων προσόντων για την κάλυψη των αναγκών 
λειτουργίας του έργου σε περιπτώσεις αδειών, ασθενειών κλπ.  
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γ) να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης και 
συγκεκριμένα κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:  

- Εξοπλισμός για την αποκομιδή:  
o Όχημα ψυγείο που να μπορεί να μεταφέρει κατά μέγιστο 1,5 tn υλικά. Το 

όχημα αυτό θα πρέπει να διαθέτει ανυψωτήρα και ανοίγματα που θα 
επιτρέπουν την είσοδο κάδων 240 L & 360 L στο εσωτερικό του. Το ψυκτικό 
σύστημα του οχήματος θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία. Ο 
ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και αναπληρωματικό όχημα, ώστε σε 
περίπτωση βλάβης να μπορεί να αντικαταστήσει το βασικό όχημα 
αποκομιδής, καθώς και άδεια μεταφοράς απορριμμάτων. Επίσης, το 
φορτηγό θα πρέπει να φέρει τα λογότυπα του έργου, όπως θα του 
υποδειχθεί από τον ΕΣΔΑΚ.  

o 20 κάδους των 240 και 20 κάδους των 360L, με ρόδες, καινούργιους που θα 
πρέπει να παραμένουν σε όλη τη διάρκεια του έργου σε εξαιρετική 
κατάσταση, που θα φέρουν ειδική σήμανσή barcode ώστε να είναι δυνατή 
η συσχέτιση μεταξύ κάδου και σημείου παραλαβής (βλέπε και διαδικασία). 
Οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν λογότυπα του έργου, όπως θα υποδειχθεί 
από τον ΕΣΔΑΚ. 

o Αδειοδοτημένο χώρο πλυντηρίου, εντός της παραπάνω αναφερθείσας 
ζώνης εργασιών όπου θα έχει τη δυνατότητα να πλένει τους κάδους. Οι 
κάδοι που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι προσεκτικά και 
εξαιρετικά καλά πλυμένοι και απολυμασμένοι.  

o Σύστημα ανάγνωσης και καταγραφής κάδων (barcode) το οποίο θα του 
επιτρέπει να καταγράφει ποιος κάδος αντιστοιχεί σε ποιο σημείο συλλογής.      

o Σύστημα GPS στο όχημα ώστε να είναι συνεχής η καταγραφή της διαδρομής 
και του χρόνου στάσης σε κάθε σημείο αποκομιδής.  

- Εξοπλισμός ΠΕΡΑ από τον εξοπλισμό της μονάδας: 
o Εξοπλισμός καθαρισμού της μονάδας και του χώρου γύρω από αυτόν.  
o Ένα υπολογιστή για την καταγραφή δεδομένων. 
o Κάμερες ασφαλείας και σύνδεση με το διαδίκτυο για δυνατότητα συνεχής 

παρακολούθησης.  
o Σύνδεση μέσω συστήματος 4G κινητής τηλεφωνίας για όλη τη διάρκεια του 

έργου για αποστολή δεδομένων και πρόσβαση στις κάμερες ασφαλείας. 
o Ζυγαριά δαπέδου για τους κάδους (10 μέχρι 200 kg, ακριβείας +-0,5 kg).  

Αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
διαθέτουν σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, κατά ISO 9001:2008, ISO14001:2004 για δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού.  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  
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Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις 
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στα 
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά 
την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από 
το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
(Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα V, το 
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 
15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά 
τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών 
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 
2.2.4-2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά 
και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά 
τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας καθώς και υπεύθυνη δήλωση του 
προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην 
περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει 
εισφορές.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο 
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι 
εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και 
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους 
της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και 
αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 
μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 
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βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το 
δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του 
κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική 
κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να 
προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει 
συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την 
έδρα της  δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης 
ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, 
διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη 
κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια 
κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική 
Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν 
της είναι γνωστοί.  

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, 
να  αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση 
αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το 
ν. 3414/2005».και 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για 
την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν: 

α) εν ισχύ άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων  

β) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή άλλου επαγγελματικού φορέα, με το οποίο 
θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που να 
είναι συναφές με το δημοπρατούμενο αντικείμενο, συνοδευόμενo από ένορκη δήλωση 
ενώπιον συμβολαιογράφου, στην οποία αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους.  

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα ακόλουθα: 

α) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους 
είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο παρέχων υπηρεσίες. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία ο 
διαγωνιζόμενος δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού (ή που δεν έχει ακόμη 
ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους), τότε θα 
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πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τις 
αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις.  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του 
επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν:  

α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσης διαδικασίας για την οποία 
υποβάλλει την προσφορά, και θα αναφέρεται ο κατάλογος σχετικών υπηρεσιών που 
εκτελέστηκαν ή εκτελούνται από τον υποψήφιο (όπως περιγράφονται παραπάνω στο 
άρθρο 2.2.6 περ. α), με αναφορά στην αξία της σύμβασης, το αντικείμενό της, τη χρονική 
διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων, τους εργοδότες, τα ποσοστά συμμετοχής στον 
ανάδοχο της σύμβασης, συνοδευόμενη εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) 
είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του φορέα αυτού συνοδευόμενη από αντίγραφο της 
σχετικής Σύμβασης ή εάν δεν υφίσταται ή αφορά υπεργολαβία έγγραφη σύμβαση, 
τιμολόγια. 

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσης διαδικασίας για την οποία 
υποβάλλει την προσφορά, στην οποία θα δηλώνεται το απαιτούμενο προσωπικό και τα 
επαγγελματικά προσόντα έκαστου (όπως περιγράφεται παραπάνω στο άρθρο 2.2.6. περ. β 
και από στοιχεία που αποδεικνύουν τα επαγγελματικά προσόντα. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσης διαδικασίας για την οποία 
υποβάλλει την προσφορά, στην οποία θα δηλώνεται ο απαιτούμενος εξοπλισμός 
(μηχανήματα και οχήματα που περιγράφονται παραπάνω στο άρθρο 2.2.6. περ. γ) με ρητή 
αναφορά στα τεχνικά του χαρακτηριστικά, συνοδευόμενη από άδειες κυκλοφορίας και αν ο 
υποψήφιος δεν είναι ιδιοκτήτης τους αποδεικτικά στοιχεία νόμιμης κατοχής (λχ 
συμφωνητικά μίσθωσης). 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν  τα σχετικά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένους οίκους 
και είναι σε ισχύ. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν 
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να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά 
τεκμήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες 
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους.  

Β.9. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 
4412/2016. 

Β.10. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη 
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των 
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι 
κριτηρίων:  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 Μεθοδολογία υλοποίησης υπηρεσιών  25% 

Κ2 Εμπειρία υποψηφίου- Οργανόγραμμα- 
Στελέχωση ομάδας παροχής υπηρεσίας  

25% 

Κ3 Απαιτούμενος εξοπλισμός για την εκτέλεση 
της σύμβασης 

25% 

Κ4 Λήψη μέτρων πρόληψης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και σχέδιο αντιμετώπισης 
έκτακτων καταστάσεων  

10% 

Κ5 Τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και 
διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας έργου 

15% 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                               100% 

 

Αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι 
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2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση 
που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι 
τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της 
προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 
κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο 
:  

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 + σ3χΚ3+ σ4χΚ4+ σ5χΚ5 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο 
και για την οικονομική προσφορά προκύπτει από το άθροισμα 

ΤΒΑ=100*[(ΣΤΠ*Σ1)+(ΣΟΠ*Σ2)] όπου ΤΒΑ ο τελικός βαθμός αξιολόγησης, ΣΤΠ η συνολική 
βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς και ΣΟΠ η συνολική βαθμολογία της οικονομικής 
προσφοράς.  

Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών έχει συντελεστή 
βαρύτητας 70% και η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 
30%. (ήτοι Σ1=70% και Σ2=30%). 

Η Βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς προκύπτει από τον τύπο: 

  ΣΟΠ = [(Π –ΠΔ)/ Π] * 100 

  όπου  

  Π = ο προϋπολογισμός παροχής υπηρεσιών σε € και  

  ΠΔ= η συνολική τιμή προσφοράς διαγωνιζομένου 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης  για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά είδος / τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική 
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως 
άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 
21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» . 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 
παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο για το σύνολο του 
προϋπολογισμού της παροχής υπηρεσίας και όχι για τμήμα αυτής. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 
της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται 
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις 
που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην 
συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 
ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
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ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf 
(το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το 
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf] . 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω 
του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή 
υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 
σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία 
και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και 
όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας 
διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει 
αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 
(Παράρτημα V), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 τις παραγράφους 2.1.5 
και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

γ) εν ισχύ άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. 
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  

 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης 
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και πιο συγκεκριμένα στο κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του 
Παραρτήματος  Ι, και να περιλαμβάνει  τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων 
θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.   

Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:  

α) Μεθοδολογία  για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών. Η μεθοδολογία πρέπει να 
περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο, τα ακόλουθα κεφάλαια: 

α1) Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογικής προσέγγισης  για τη συλλογή των 
απορριμμάτων, μεταφορά τους και τελική τους διάθεση προς επεξεργασία.. 

α2) Τεχνικό  Πρόγραμμα λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας και αντιμετώπιση ελλείψεων 
και προβλημάτων κατά τη λειτουργία αυτής. 

α3) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης. 

β) Εμπειρία υποψηφίου- Οργανόγραμμα με τη στελέχωση της ομάδας παροχής των 
ζητούμενων υπηρεσιών όπου θα παρουσιάζονται τα καθήκοντα και η κατανομή ευθυνών 
μεταξύ των μελών της ομάδας. Το οργανόγραμμα θα  συνοδεύεται από τα εξής 
υποβαλλόμενα στοιχεία: 

β1) Υπεύθυνη Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου στην οποία θα αναφέρεται ο κατάλογος 
σχετικών υπηρεσιών που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται από τον υποψήφιο (όπως 
περιγράφονται παραπάνω στο άρθρο 2.2.6α, με αναφορά στην αξία της σύμβασης, το 
αντικείμενό της, τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων, τους εργοδότες, τα 
ποσοστά συμμετοχής στον ανάδοχο της σύμβασης, συνοδευόμενη εάν μεν ο αποδέκτης 
είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια 
αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του φορέα αυτού 
συνοδευόμενη από αντίγραφο της σχετικής Σύμβασης ή εάν δεν υφίσταται ή αφορά 
υπεργολαβία έγγραφη σύμβαση, τιμολόγια. 

β2) Κείμενο παρουσίασης της στελέχωσης της ομάδας παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών 
με σύντομη περιγραφή των μελών της ομάδας, όπου θα παρουσιάζεται με σαφήνεια οι 
αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των μελών της ομάδας σε σχέση με τη παροχή υπηρεσιών 
και η οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας  

β3) Υπεύθυνη Δήλωση για την Ομάδα παροχής της υπηρεσίας, από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
του διαγωνιζόμενου, συνοδευόμενη από πίνακα του προσωπικού της ομάδας παροχής της 
υπηρεσίας, στην οποία θα δηλώνεται και ο συντονιστής της.  

β4) Βιογραφικά σημειώματα για το προσωπικό (εκτός των 4 εργατών) βάσει του άρθρου 
2.2.6.β. της διακήρυξης, συνοδευόμενα από τίτλους σπουδών και πιστοποιητικά  ή 
βεβαιώσεις εμπειρίας από αρμόδιους φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς) και άδεια 
οδήγησης, όπως απαιτούνται αντίστοιχα από τη διακήρυξη και παρουσιάζονται στο 
βιογραφικό. 

β5) Κάθε μέλος της ομάδας θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

(i) σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος αναδειχθεί Ανάδοχος του παρόντος 
διαγωνισμού, θα παρέχει τις υπηρεσίες του όπως αυτές καθορίζονται στα τεύχη 
δημοπράτησης. 

(ii) ότι τα στοιχεία του βιογραφικού του σημειώματος είναι ακριβή και αληθή 
(ισχύει για το προσωπικό εκτός των 4 εργατών) 
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(iii) ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και 
της Συγγραφής Υποχρεώσεων, που αφορούν στη συμμετοχή του στη ομάδα 
παροχής της υπηρεσίας. 

γ) Περιγραφή του απαιτούμενου εξοπλισμού για εκτέλεση της σύμβασης όπου θα 
παρουσιάζονται αναλυτικά:   

γ1) Τα στοιχεία του εξοπλισμού όπως ζητούνται στο άρθρο 2.2.6.γ της διακήρυξης 

γ2) Πρόγραμμα συντήρησης για κάθε βασική μονάδα του εξοπλισμού και εγκατάστασης. 

γ3) Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου, η οποία να βεβαιώνει την τακτική και 
έκτακτη συντήρηση και επισκευή βλαβών των απαιτούμενων μηχανημάτων/ οχημάτων 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω τρίτων εξουσιοδοτημένων 
συνεργείων εκτός ή εντός του έργου σύμφωνα με τα τεχνικά φυλλάδια / προδιαγραφές του 
κατασκευαστή τους 

γ4) Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου αναδόχου ότι σε περίπτωση βλάβης του οχήματος 
αποκομιδής θα είναι σε θέση να το αντικαταστήσει άμεσα με άλλο αντίστοιχο όχημα, χωρίς 
να δημιουργηθεί καμία δυσλειτουργία στην εκτέλεση της σύμβασης. 

γ5) Αποδεικτικά για τον αδειοδοτημένο χώρο πλύσης των κάδων (π.χ. άδεια λειτουργίας, 
περιβαλλοντική αδειοδότηση ή ιδιωτικό συμφωνητικό σε περίπτωση που ο χώρος που θα 
χρησιμοποιήσει δεν είναι ιδιοκτησίας του). 

γ6) Αποδεικτικά για την τήρηση των προδιαγραφών του εγχειριδίου για τις πράσινες 
συμβάσεις της Ε.Ε.  (Green procurement) (π.χ. βιβλίο οχήματος για το ψυγείο αποκομιδής) 

δ) Διαδικασίες για λήψη μέτρων πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σχέδιο 
αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων,  

ε) Διαδικασίες τήρησης των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και διαδικασίες διασφάλισης 
ποιότητας έργου (ISO 9001) και περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001). 

στ) Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας, της οποίας έλαβαν γνώση.  

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή .pdf. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών 

 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV της 
διακήρυξης. Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσό ανά άρθρο και στο 
σύνολο του προϋπολογισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική 
προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο «οικονομική προσφορά» την 
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα IV της 
παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 



Σελίδα 27 από 128 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των 
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 
που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η 
τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την  παρούσα 
διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα 10 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 
συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 
πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. 
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 
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έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 21/7/2017 και ώρα 10:00 π.μ.  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», 
κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και 
βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της 
σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 
αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για 
όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι 
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την 
αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως 
άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, 
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την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή4 απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται5 : στην 
προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς λόγω της ποσοστιαίας 
αναλογίας της με την οικονομική προσφορά. Αν οι ισοδύναμες προσφορές φέρουν την ίδια 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών 
φορέων.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους 
προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση και κατά των αποφάσεων χωρεί 
προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 
ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός 
προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, 
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. 
της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει 
εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, 
ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

                                                           
4
 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

5
 Βλ. άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016 
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Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 
(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το 
Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και 
μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το 
άρθρο 36 του ν. 4129/2013  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός 
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής 
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η 
ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, με τη 
συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού 
εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής 
αποθήκευσης. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης 
της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο 
άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη 
πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 
του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί 
δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 
δεκτή.  

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστ ασης 
μέσω της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.  

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή 
συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV 
(άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 
4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν 
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VIII της Διακήρυξης  και τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της (ή στην περίπτωση που οι 
υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται τμηματικά: αποδεσμεύονται τμηματικά, 
κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών που 
παραλήφθηκε οριστικά) μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή 
των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους. 
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Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπόψη του 
το εγχειρίδιο για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις της Ε.Ε. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο 
παρουσιάζεται στο Παράρτημα Χ. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η 
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους 
δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα 
αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον 
αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της διακήρυξης, για την υποκατάστασή του απαιτείται απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας. Κατά την υποβολή του σχετικού αιτήματος ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει 
όλα τα δικαιολογητικά που αντίστοιχα τους είχε προσκομίσει ο αρχικός υπεργολάβος προς 
απόδειξη της επάρκειας – ικανότητά τους, τα οποία ελέγχονται από τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία. Σε περίπτωση που το αίτημα αντικατάστασης υποβληθεί πριν την υπογραφή της 
σύμβασης, αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την εισήγηση προς την 
αναθέτουσα αρχή είναι η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά 
μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) 
οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή 
τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 
και 6 του άρθρου 131 του.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της,  χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. Στην 
παρούσα σύμβαση, τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν μόνο ως προς το χρονοδιάγραμμα 
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υλοποίησης της υπηρεσίας, στην περίπτωση που προκύψει αντίστοιχη τροποποίηση στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου LIFE.  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κάθε μήνα σύμφωνα με την πρόοδο των 
εργασιών. Ο Ανάδοχος θα προσκομίζει υποχρεωτικά στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα που 
έπεται του μήνα εργασιών στον ΕΣΔΑΚ τον λογαριασμό - πιστοποίηση των εργασιών, το 
τιμολόγιο με τα νόμιμα δικαιολογητικά για την έκδοση του αντίστοιχου εντάλματος 
πληρωμής. Σε κάθε λογαριασμό θα παρατίθενται οι συνολικές προβλεπόμενες εργασίες της 
μελέτης όπως ορίζονται στο τιμολόγιο μελέτης και θα περιλαμβάνει τις ποσότητες (ημέρες 
αποκομιδής και τόνους επεξεργασίας εισερχόμενου οργανικού κλάσματος στην πιλοτική 
μονάδα)  των επιμέρους εργασιών που υλοποιήθηκαν στη διάρκεια του μήνα.  

Ο λογαριασμός θα έχει δυο διακριτά τμήματα τιμολόγησης όπου το ένα θα αφορά την 
αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων και το άλλο τη λειτουργία της μονάδας.  

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται μετά την πιστοποίηση της πλήρους εκτέλεσης της 
παρεχομένης υπηρεσίας από τους επιβλέποντες της σύμβασης και την αντίστοιχη επιτροπή 
παραλαβής του ΕΣΔΑΚ.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της 
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/20166 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού. 

                                                           
6
 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο 

αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης 
του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 
4412/2016 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος7 από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις 
γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση επιβάλλεται, μετά από κλήση 
του για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.  

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της 
διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 
σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης8  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 
των όρων  των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. 
(Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας 
και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε 

                                                           
7
 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 

8
 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
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γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 
από την Τεχνική Υπηρεσία του  Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, η 
οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που 
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης 
των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου 
και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της 
σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια 
απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των 
εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους 
καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης 
λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου 
της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της 
σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να 
απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση 
της σύμβασης. 

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον 
ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της 
σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα 
συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο 
συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού 
παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο 
εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη 
έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης9  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται συνολικά  σε 450 ημέρες.  

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται 
τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες  ως εξής:  

o 90 ημέρες στην περίοδο μεταξύ 1η Αυγούστου με 31 Οκτωβρίου 2017 
o 180 ημέρες στην περίοδο μεταξύ 1η Απριλίου με 31 Οκτωβρίου 2018 
o 180 ημέρες στην περίοδο μεταξύ 1η Απριλίου με 31 Οκτωβρίου 2019 

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί μόνο σε περίπτωση 
εγκεκριμένης παράτασης του προγράμματος LIFE. Σε περίπτωση που λήξει η διάρκεια της 
σύμβασης χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος10  

                                                           
9
 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016 

11
 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 
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6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 22111 
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος μπορεί δε να καλείται να 
παραστεί και ο ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους 
όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 
καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν 
οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν 
λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η 
οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση 
της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική 
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει 
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί 
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με 
την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές 
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων12.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση13  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 
/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με 
άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται 
σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 
της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

                                                           
11

 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 
12

 Για τις υπηρεσίες καθαριότητας -φύλαξης πρβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 3863/2010 
13

 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016 
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6.5 Αναπροσαρμογή τιμής14  

Δεν προβλέπεται ρήτρα αναπροσαρμογής της τιμής.   

 

 

 

Συντάχθηκε από 

 

 

 

Γεωργίου Μαρία 

ΠΕ7 Χημικός Μηχανικός 

Θεωρήθηκε από 

 

 

 

Στυλιανίδης Νίκος 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 

Δ/ντης ΤΥ ΕΣΔΑΚ 

 

 

Εγκρίνεται με την υπ’ αριθμ. 57/2017 Απόφαση ΕΕ ΕΣΔΑΚ  

 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ  

Μαμουλάκης Χαράλαμπος 

 

                                                           
14

 Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) 
ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ & ΣΚΟΥΛΑΔΩΝ 22, 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 712 02 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΚΑΙ MΕΘΟΔΩΝ EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΔΙΆΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: 
 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE F4F»» 

 
 

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2017 

 
 
 

 

 

Το έργο LIFE+F4F 
χρηματοδοτείται ως προς την 

αξία του κατά 60% από το 
χρηματοδοτικό μέσο LIFE της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (για το 
περιβάλλον LIFE 2014-2020 και 

κατά 40% από ίδιους πόρους 
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ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2017 

1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE+F4F (FOOD FOR 
FEED) 

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) είναι Επικεφαλής Εταίρος 
(Coordinating Beneficiary) του Έργου «LIFE - Food for Feed: An Innovative Process for 
Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed». To έργο βασίζεται σε μια σειρά από 
καινοτόμες και πρωτοποριακές διαδικασίες που δεν έχουν εφαρμοστεί ευρέως και για το 
λόγο αυτό χαρακτηρίζεται ως επιδεικτικό / πιλοτικό με έντονα στοιχεία έρευνας και 
καινοτομίας. 

Σκοπός του έργου F4F είναι η αξιοποίησης μιας καινοτόμου διεργασίας που θα επιτρέπει 
την ασφαλή μετατροπή του προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών 
απορριμμάτων κυρίως από ξενοδοχεία σε ένα ξηρό προϊόν, το οποίο θα αξιολογηθεί ως 
προς τη δυνατότητα χρήσης του ως ζωοτροφή. Για το σκοπό αυτό θα κατασκευαστεί και θα 
λειτουργήσει μια πιλοτική μονάδα ηλιακής ξήρανσης που θα έχει την δυνατότητα να 
παράγει 40-50 τόνους περίπου ετησίως προϊόντος προς εξέτασης για χρήση ως ζωοτροφή.  

Το έργο περιλαμβάνει:  

- Σχεδιασμό, λειτουργία και αξιολόγηση της συλλογής του προδιαλεγμένου οργανικού 
κλάσματος από ξενοδοχεία 

- Σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία και αξιολόγηση του συστήματος χειροδιαλογής, 
τεμαχισμού και ηλιακής ξήρανσης /παστεριοποίησης του υλικού 

- Αξιολόγηση της ποιότητας του προϊόντος (ποιοτικά χαρακτηριστικά, εφαρμογή σε ζώα)  

- Τεχνοοικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση  

- Δράσεις δημοσιότητας και δικτύωσης με άλλα έργα LIFE 

Το έργο LIFE+F4F χρηματοδοτείται ως προς την αξία του κατά 60% από το χρηματοδοτικό 
μέσο LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για το περιβάλλον LIFE 2014-2020 και κατά 40% από 
ίδιους πόρους.  

Αντικείμενο του ανωτέρω έργου αποτελεί και η συλλογή και επεξεργασία των 
υπολειμμάτων τροφίμων (αντικείμενο παρόντος διαγωνισμού). 

 

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ  

Αντικείμενο του έργου της παρούσας προκήρυξης είναι η αποκομιδή και μεταφορά 
υπολειμμάτων τροφίμων και η λειτουργία πιλοτικής μονάδας ηλιακής ξήρανσης.  

Αναλυτικότερα, ο φορέας / ανάδοχος που θα αναλάβει την υλοποίηση του παρόντος έργου 
θα κληθεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών αποκομιδής / συγκέντρωσης των 
διαχωρισμένων στην πηγή υπολειμμάτων τροφίμων από τα σημεία που θα του 
υποδειχθούν καθώς και το σύνολο των εργασιών που αφορούν τη λειτουργία της πιλοτικής 
μονάδας του έργου, που θα εγκατασταθεί εντός του οικοπέδου  της Μονάδας 
Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων(ΜΠΑ) του ΕΣΔΑΚ στις παρυφές αυτής, όπως 
παρουσιάζεται στη Γενική Διάταξη του παρόντος Παραρτήματος. 

 

 



Σελίδα 44 από 128 

 

Εικόνα 1. Γενική διάταξη πιλοτικής μονάδας  

 

Αν και ο παρόν διαγωνισμός αναλύεται στα διαφορετικά τμήματα του λεπτομερώς, 
ποσοτικά και ποιοτικά, πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό ότι το έργο είναι πιλοτικό / 
διερευνητικό και ότι κάποιος βαθμός διαφοροποίησης στα επόμενα τρία χρόνια 
λειτουργίας του θα πρέπει να αναμένεται.  Αυτή τη διαφοροποίηση θα πρέπει να τη δεχτεί 
ο ανάδοχος, εφόσον βέβαια κινείται σε λογικά πλαίσια, σχετίζεται με το έργο και την ουσία 
αυτού, και φυσικά αποτελεί προϊόν συζήτησης και διαπραγμάτευσης με τον επιβλέποντα 
φορέα. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος συμφωνεί και αποδέχεται τον όρο ότι η όποια 
διαφοροποίηση δεν μπορεί να οδηγήσει σε αναπροσαρμογή σχετικού τιμολογίου.  

Σε ότι αφορά στην κοστολόγηση των υποχρεώσεων του αναδόχου, αυτή κατανέμεται σε 
δυο δράσεις, και σε κάθε μια παρουσιάζεται και ο τρόπος πιστοποίησης εργασιών και 
πληρωμής του αναδόχου. Παρόλα αυτά το σύνολο του τιμήματος είναι ένα και έχει 
προκύψει από τη σχετική έκπτωση που θα δώσει ο ανάδοχος. Αυτό συνεπάγεται ότι: 

1. Οι ποσότητες που έχουν δοθεί για τις επιμέρους εργασίες είναι οι ελάχιστες που θα 
πρέπει να επιτύχει ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ο ανάδοχος. 

2. Μπορεί να συμφωνηθεί, με βάση και τις ανάγκες του έργου η αλλαγή και 
αυξομείωση των ποσοτήτων αυτών, με ισότιμες εργασίες μεταξύ των δύο 
επιμέρους εργασιών, δηλαδή της μεταφοράς και της διαχείρισης/ λειτουργίας της 
μονάδας.    

3. Μπορεί να μεταφερθεί μέρος των υποχρεώσεων του 1ου έτους λειτουργίας στο 2ο 
έτος σε περίπτωση που η πιλοτική μονάδα δεν είναι έτοιμη τον Αύγουστο του 2017. 
Αντίστοιχα εργασίες μπορούν να μεταφερθούν από τη 2η περίοδο στην 3η περίοδο.  

 

Αναλυτικότερα το αντικείμενο του αναδόχου παρουσιάζεται ακολούθως:  

2.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Το αντικείμενο εργασίας του Αναδόχου όσον αφορά στην αποκομιδή και μεταφορά των 
υπολειμμάτων τροφίμων θα περιλαμβάνει τα εξής: 
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2.1.1 Υπηρεσίες αποκομιδής υπολειμμάτων τροφίμων  

Η αποκομιδή θα πραγματοποιείται με ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικό εξοπλισμό του 
αναδόχου. Κάθε όχημα θα στελεχώνεται από τον οδηγό που εκτελεί και την αποκομιδή. 
Όλα τα λειτουργικά έξοδα του οχήματος όπως καύσιμα, λιπαντικά, τέλη κυκλοφορίας, 
ασφάλιση, τεχνικός έλεγχος, συντήρηση κλπ βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Τροχαίες παραβάσεις και συνέπειες αυτών, όπως επίσης και ξένες προς σε τρίτους ζημιές 
και τυχόν άλλες φθορές που μπορεί να προκαλέσει ο ανάδοχος με ευθύνη του, βαρύνουν 
το ίδιο. 

Τα σημεία από τα οποία ο ανάδοχος θα πρέπει να συλλέξει και μεταφέρει τα υπολείμματα 
τροφίμων βρίσκονται σε μια ακτίνα δράσης που διαγράφει ημικύκλιο που εκτείνεται από 
τις παρυφές της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου, φτάνει μέχρι τον 
οικισμό των Άνω Αρχανών του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων και φτάνει μέχρι τις 
παρυφές της περιοχής Αμμουδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου.  

Τα σημεία αποκομιδής που θα πρέπει να εξυπηρετήσει ο ανάδοχος ορίζονται σε ελάχιστο 3 
και μέγιστο 10 μέσα στην παραπάνω ακτίνα δράσης και πρόκειται κυρίως για ξενοδοχεία.  

Η εξυπηρέτηση των σημείων αυτών θα γίνεται σε συνεχόμενο ωράριο που θα υποδείξει ο 
ΕΣΔΑΚ, και ο χρόνος που θα χρειαστεί, περιλαμβανομένου και του χρόνου που θα 
απαιτηθεί για να φτάσει το όχημα από την έδρα του αναδόχου στο Δήμο Ηρακλείου στο 1ο 
σημείο αποκομιδής, δεν θα ξεπερνά τις 4 ώρες, με ώρα έναρξης που θα καθοριστεί σε 
συνεργασία με τις συμμετέχουσες μονάδες. Η αποκομιδή θα γίνεται ημερησίως 7 ημέρες 
την εβδομάδα.   

Μέχρι τη λειτουργία της πιλοτικής μονάδας, τα τροφικά υπολείμματα μετά την αποκομιδή 
τους από τις ξενοδοχειακές μονάδες και τη συλλογή δειγμάτων θα απορρίπτονται στη ΜΠΑ 
του Δήμου Ηρακλείου και μετά την έναρξη της λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας θα 
οδηγούνται σε αυτή προς επεξεργασία, ενώ το υπόλειμμα της προδιαλογής της πιλοτικής 
μονάδας  θα απορρίπτεται επίσης στην ΜΠΑ. 

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης και μέσα σε δέκα ημέρες από την έναρξη της Υπηρεσίας 
θα υποβληθεί από το ανάδοχο το Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Αποκομιδής με Ημερήσιο 
Δελτίο Κίνησης των Οχημάτων, από το οποίο θα φαίνεται η ώρα έναρξης και ώρα 
περαίωσης της αποκομιδής ανά μονάδα.  

Τα παραπάνω αφού εγκριθούν από τον ΕΣΔΑΚ, μπορούν με την σύμφωνη γνώμη της 
Υπηρεσίας να αναπροσαρμόζονται για την καλύτερη λειτουργία της παροχής της 
Υπηρεσίας. 

 

2.1.2 Υπηρεσίες μεταφοράς των υπολειμμάτων τροφίμων στην μονάδα βιοξήρανσης 
μέσα στο ωράριο λειτουργίας της, ή σε χώρο τον οποίο θα υποδείξουν οι 
Υπηρεσίες του ΕΣΔΑΚ. 

Υποχρέωση του αναδόχου αποτελεί η μεταφορά των κάδων με τα υπολείμματα τροφίμων, 
που θα παραλαμβάνει από ξενοδοχεία/ εστιατόρια που θα του υποδειχθούν, προς την 
πιλοτική μονάδα που θα βρίσκεται εντός του χώρου της ΜΠΑ, του Δήμου Ηρακλείου.  
 
Το κάθε ξενοδοχείο / εστιατόριο που θα συμμετέχει στο έργο, θα τοποθετεί με δικιά του 
ευθύνη τα υπολείμματα τροφίμων σε σακούλες και στη συνέχεια σε κάδους των 240 L ή 
360L και θα τους διατηρεί σε χώρο ψύξης. Ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει να παραλαμβάνει 
τους κάδους από τα σημεία αυτά και να καταχωρεί τα απαιτούμενα δεδομένα στο σύστημα 
αναγνώρισης κάδων. Θα αναλαμβάνει επίσης το καθημερινό πλύσιμο των κάδων και την 
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αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς. Το πλύσιμο των κάδων θα γίνεται σε ειδικά 
διαμορφωμένο και αδειοδοτημένο χώρο που θα διαθέτει ο ανάδοχος.   
 
Απαραίτητη είναι η εύρυθμη συνεργασία με τις επιχειρήσεις που κατά κύριο λόγο θα είναι 
ξενοδοχεία και η ανάπτυξη καλών πρακτικών με αυξημένη επαγγελματική ευθύνη. Τυχόν 
διαμαρτυρίες και προβλήματα, όπως ασυνέπεια στο ραντεβού αποκομιδής, αγενείς 
συμπεριφορές, μη καθαρό όχημα και κάδοι, θα μπορούν να οδηγήσουν και στη λύση της 
σύμβασης.    
 
Τα υπολείμματα θα ζυγίζονται στην είσοδο της ΜΠΑ σε γεφυροπλάστιγγα και θα γίνεται 
καταγραφή της ποσότητας των υπολειμμάτων που θα εισέρχονται στην πιλοτική μονάδα. 
Σε περίπτωση που η εισερχόμενη ποσότητα υπερβαίνει τη δυναμικότητα της πιλοτικής 
μονάδας, καθώς και το υπόλειμμα της χειροδιαλογής της πιλοτικής μονάδας θα οδηγούνται 
στην ΜΠΑ. Σε κάθε περίπτωση η ποσότητα αυτή θα πρέπει να ζυγίζεται και να 
καταγράφεται σε ξεχωριστή καρτέλα, πριν τη μεταφορά της στην ΜΠΑ. . Για όλες τις 
ζυγίσεις που θα πραγματοποιούνται από τον Ανάδοχο θα τηρείται ηλεκτρονικό και έντυπο 
αρχείο , η μορφή του οποίου θα συμφωνηθεί με τον ΕΣΔΑΚ αμέσως μετά την υπογραφή της 
σύμβασης. Αυτό θα κατατίθεται σε εβδομαδιαία βάση στον ΕΣΔΑΚ και μηνιαία μαζί με τον 
υποβαλλόμενο λογαριασμό. 
 
Οι περίοδοι των ανωτέρω εργασιών θα είναι οι ακόλουθες: 

o 90 ημέρες στην περίοδο μεταξύ 1η Αυγούστου με 31 Οκτωβρίου 2017 
o 180 ημέρες στην περίοδο μεταξύ 1η Απριλίου με 31 Οκτωβρίου 2018 
o 180 ημέρες στην περίοδο μεταξύ 1η Απριλίου με 31 Οκτωβρίου 2019 

 
Σε περίπτωση που ο παρόν διαγωνισμός ολοκληρωθεί μετά την 1η Αυγούστου το 
χρονοδιάγραμμα θα μετατεθεί με αρχή την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

2.1.3 Υπηρεσίες Προσδιορισμού Σύστασης υπολειμμάτων τροφίμων 

Αντικείμενο του έργου είναι ο προσδιορισμός της σύστασης των υπολειμμάτων τροφίμων 
που παράγονται σε ξενοδοχεία της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου και Χερσονήσου 
(Κρήτη). 

Ο προσδιορισμός της σύστασης των αποβλήτων τροφών σε επιμέρους υλικά θα γίνει με τη 
μέθοδο των Δειγματοληψιών και Αναλύσεων σε ικανό και αντιπροσωπευτικό δείγμα και με 
δομημένη και επιστημονικά αποδεκτή μεθοδολογία, ώστε να προκύπτουν αξιόπιστα 
αποτελέσματα.  

Για την εφαρμογή της μεθοδολογίας δειγματοληψίας και αναλύσεων οι υποψήφιοι, θα 
πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις κατευθύνσεις του ΕΣΔΑΚ.  

Ο αριθμός δειγματοληψιών έχει καθοριστεί από τον ΕΣΔΑΚ με τέτοιο τρόπο ώστε να 
προκύπτουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσματα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ελάχιστος αριθμός 
δειγμάτων έχει οριστεί ως σαράντα έξι (46).  

Σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια του έργου, θα υπάρχει η δυνατότητα από μέρους του 
ΕΣΔΑΚ τροποποιήσεων στη μέθοδο δειγματοληψίας και στη συχνότητα για την επίτευξη 
βέλτιστων αποτελεσμάτων. 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης θα συνταχθεί το πρόγραμμα δειγματοληψιών σε 
συνεργασία με την υπηρεσία και θα εγκριθεί από τον ΕΣΔΑΚ. 

 

Συλλογή και μεταφορά υλικών  
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Για τη συλλογή των διαχωρισμένων υπολειμμάτων τροφών θα χρησιμοποιηθεί το 
αδειοδοτημένο όχημα με τον οδηγό του, το οποίο θα συλλέγει σε καθημερινή βάση το 
περιεχόμενο των κάδων των συνεργαζόμενων ξενοδοχείων.  

Με την ολοκλήρωση της συλλογής των διαχωρισμένων υπολειμμάτων τροφών μιας 
περιοχής δειγματοληψίας, το όχημα θα οδεύει προς το συνεργαζόμενο κατάλληλα 
εξοπλισμένο και οριοθετημένο χώρο, προκειμένου να εκφορτώσει και να ακολουθήσει η 
διαδικασία για τον προσδιορισμό της σύστασης των υπολειμμάτων τροφών.  

Ανάλυση Σύστασης  

Η διαλογή των υπολειμμάτων τροφών θα γίνεται σε χώρο ειδικά οριοθετημένο και 
καθαρισμένο για το σκοπό αυτό και θα βασίζεται στη χειροδιαλογή των υπολειμμάτων 
τροφών. Τα ανακτώμενα υλικά κάθε κατηγορίας θα αδειάζονται από κάθε περιεχόμενο και 
θα καθαρίζονται επιμελώς για την απομάκρυνση όλων των επικολλημένων προσμίξεων 
πριν τη ζύγιση. Σε περίπτωση που διακρίνεται υγρασία θα μπορούν να φυλάσσονται σε 
στεγασμένο χώρο και να επαναζυγίζονται ή εναλλακτικά να ξηραίνονται και να ζυγίζονται 
εκ νέου. Οι ζυγίσεις των υλικών, τόσο των εισερχομένων αποβλήτων τροφών όσο και των 
επιμέρους υλικών στα οποία αυτά θα διαχωρίζονται, θα γίνονται με διακριβωμένα όργανα 
ζύγισης. 

Η διαλογή σε επιμέρους υλικά θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το πρωτόκολλο που 
ακολουθεί: 
 

Πίνακας Σ1. Κατηγορίες υπολειμμάτων τροφών και τροφίμων 
 

Α/Α Κατηγορία Παραδείγματα 

1 Ποτά   Γάλα, χυμοί φρούτων, αναψυκτικά, κρασί, μπύρα 

2 Λαχανικά 
Φλούδες ντομάτας, φλούδες κολοκύθας, σπόροι, υπολείμματα 
από το καθάρισμα των χόρτων  

3 Αρτοσκευάσματα 
Φέτα ψωμί, κόρα, κριτσίνι, μπαγκέτα, μπισκότο, παξιμάδι, 
κουλούρι 

4 Φρούτα Φλούδες από πορτοκάλι, κουκούτσια, πυρήνας μήλων 

5 Μαγειρεμένα φαγητά Πίτες, πίτσα, μουσακάς, ριζότο 

6 
Κρέας,  ψάρι, 
θαλασσινά 

Μπιφτέκι, μπριζόλα, κόκκαλα, ψαροκροκέτες, λουκάνικα, 
όστρακα, γαρίδες, καβούρια 

7 
Γαλακτοκομικά (εκτός 
γάλακτος) 

Τυρί, γιαούρτι, κρέμα γάλακτος 

8 Ξηρά τρόφιμα Ζυμαρικά, ρύζι, δημητριακά 

9 
Καρυκεύματα, 
σάλτσες, βότανα 

Μαγιονέζα, μουστάρδα, ρίγανη, πιπέρι 

10 
Επεξεργασμένα 
λαχανικά 

Καταψυγμένος αρακάς, ντομάτες ή φασόλια σε κονσέρβα 

11 Επιδόρπια Παγωτό, πάστες, τάρτες, γλυκά του κουταλιού 

12 
Μικρογεύματα και 
ζαχαρώδη 

Γκοφρέτες, ξηροί καρποί, κουφετάκια, μαρμελάδα 

13 Επεξεργασμένα Κομπόστα, αποξηραμένα σύκα 
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φρούτα 

14 Άλλο Ό,τι δεν μπορεί να καταταχθεί στις προηγούμενες κατηγορίες 

15 Προσμίξεις Πλαστικό, μέταλλα, γυαλί, πλαστική σακούλα 

Η διαδικασία της δειγματοληψίας θα έχει ως εξής:  

1. Επιλογή μιας επίπεδης επιφάνειας στο χώρο της Μονάδας Προεπεξεργασίας 

Απορριμμάτων Ηρακλείου για το άδειασμα του φορτίου των κάδων που επιλέγονται 

για δειγματοληψία. Η επιφάνεια θα καλύπτεται με ειδικό πλαστικό κάλυμμα.  

2. Τοποθέτηση του ζυγού σε μια καθαρή, επίπεδη επιφάνεια και ρύθμισή του.  

3. Ζύγιση όλων των άδειων δοχείων και καταγραφή των βαρών τους.  

4. Άδειασμα του φορτίου των κάδων και με τη χρήση των φτυαριών και τσουγκρανών, 

ανάμιξη και σώριασμα (mix & cone) του φορτίου ώστε να σχηματιστεί ένας 

ομοιόμορφος σωρός. Χωρισμός σε 4 τμήματα και τυχαία επιλογή του ενός τετάρτου 

(quartering).  

5. Σε περίπτωση που υπάρχουν ογκώδη αντικείμενα τα οποία αποτελούν μεγάλο 

ποσοστό του συνολικού βάρους τότε καταγράφονται  και ζυγίζονται.  

6. Τυπικά πρέπει να επιλεγούν 100-140 kg απορριμμάτων ώστε να αποκτήσουμε ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα. Η λήψη της ποσότητας αυτής υπερκαλύπτεται με την 

επιλογή ~1m3 απορριμμάτων με τη χρήση κατάλληλου κάδου ώστε να προκύψει το 

Τελικό Ημερήσιο Δείγμα (ΤΗ∆). Στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο λαμβάνεται 

πολλαπλάσια ποσότητα δείγματος. Η λήψη του δείγματος από το σωρό των γίνεται 

χειρονακτικά.  

7. Τοποθέτηση των δοχείων για το διαχωρισμό των κλασμάτων γύρω από το χώρο 

εναπόθεσης του ΤΗ∆.  

8. Άνοιγμα και άδειασμα όλων των δοχείων, τσαντών-σάκων και μπουκαλιών που 

περιέχονται στο ΤΗ∆. Τα υγρά από τα μπουκάλια αδειάζονται σε ξεχωριστό δοχείο.  

9. Όπου υπάρχουν σύνθετα αντικείμενα αποτελούμενα από διαφορετικά υλικά στο 

ΤΗ∆,  θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός των υλικών όπου είναι δυνατό και 

τοποθέτηση στα ειδικά δοχεία. Αλλιώς τοποθετούνται στο πιο αντιπροσωπευτικό 

δοχείο ανάλογα με το ποσοστό κάθε υλικού. Σε περίπτωση που παρατηρείται μεγάλη 

ποσότητα από συγκεκριμένα υλικά δημιουργείται ανάλογη νέα κατηγορία 

διαχωρισμού. Σε κάθε άλλη περίπτωση σύνθετων υλικών αυτά τοποθετούνται στο 

δοχείο με την ένδειξη «Άλλα» ή «Προσμίξεις».  

10. Τα αντικείμενα που βρίσκονται σκόρπια στο σωρό του ΤΗ∆ μετά από οπτικό έλεγχο 

κατατάσσονται στο αντίστοιχο κλάσμα.  

11. Ο διαχωρισμός συνεχίζεται έως ότου το μέγεθος των υλικών προς διαχωρισμό γίνει 

μικρότερο από 15 χιλιοστά. Σε αυτό το σημείο γίνεται κατανομή των εναπομεινάντων 
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συστατικών στα αντίστοιχα δοχεία διαχωρισμού σύμφωνα με την εξ’ όψεως εκτίμηση 

του ποσοστού του κάθε κλάσματος.  

12. Λεπτομερής καταγραφή των αποτελεσμάτων των αναλύσεων σύστασης. Καταγραφή 

των βαρών των δοχείων διαχωρισμού και άλλων υλικών που δεν τοποθετήθηκαν στα 

δοχεία αν και διαχωρίστηκαν. Για την καταγραφή χρησιμοποιείται ειδικό 

καταγραφικό έντυπο, υπόδειγμα το οποίου παρουσιάζεται στον Πίνακας Σ2. Το 

καταγραφικό έντυπο που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο θα περιλαμβάνεται στο 

Πρόγραμμα Δειγματοληψίας και θα συνταχθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΔΑΚ. 

 



Πίνακας Σ2. Καταγραφικό έντυπο 

Ημερομηνία καταγραφής: 
 

Ημερομηνία αποκομιδής των αποβλήτων:  Υπεύθυνος καταγραφής:  

Περιοχή:  Ξενοδοχείο (οδός, αριθμός ή τοπωνύμιο) και τρόπος αποκομιδής:  
 
 
 
 

Σελίδα καταγραφής:  

Κατηγορία 
απόβλητου1  

Περιγραφή  
Βάρος 

(kg) 

Στην περίπτωση που είναι συσκευασμένο 

Α
κέ

ρ
α

ια
 

τε
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ά
χι
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 σ
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σ
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σ

η
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το

 α
ρ

χι
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Κ
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ς6

 

Α
 /

 Π
 /

 Δ
Κ

7
 

Περιγραφή 
συσκευασίας

2 
«Πακέτο» 

προσφοράς
3
 

Α / Μ
4 

Βιολογικό προϊόν
3 

ΗΛ / ΚΠ
5 Μέρος 

πολυσυσκευασίας
3 

             

             

             

             

             

             

             

             
1. Βάσει του Πίνακα Σ1 
2. Υλικό, μέγεθος ή όγκος  
3. Ν:ναι, Ο:όχι 
4. Α: ακέραιο, Μ: μέρος 
5. ΗΛ: Ημερομηνία λήξης, ή ΚΠ: Κατανάλωση πριν 
6. Συμπληρώνεται κατά την επεξεργασία των δεδομένων, βάσει του Πίνακα Σ4 
7. Συμπληρώνεται κατά την επεξεργασία των δεδομένων, βάσει του Πίνακα Σ3  

Α: αναπόφευκτο, Π: προετοιμάστηκε ή μαγειρεύτηκε σε περίσσεια, ΔΚ: Δεν 
καταναλώθηκε εγκαίρως 
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13. Μετά την καταγραφή άδειασμα των δοχείων και αν απαιτείται γίνεται επαναζύγιση 

τους. Η επανάληψη της ζύγισης απαιτείται ειδικά όταν στα δοχεία διαχωρισμού 

κατακρατούν υγρασία από εξαιρετικά υγρά απορρίμματα.  

14. Καθαρισμός και διευθέτηση του χώρου απόθεσης του φορτίου του 

απορριμματοφόρου (με τη βοήθεια φορτωτή αν υπάρχει), του χώρου χειροδιαλογής 

και προετοιμασία των υλικών (δοχεία, ζυγοί) για την επόμενη δειγματοληψία. 

Στον Πίνακα Σ3 αναφέρονται λεπτομερή παραδείγματα για την περαιτέρω διάκριση των 
υπολειμμάτων τροφίμων ως  «Αναπόφευκτα» και «μη αναπόφευκτα». Η διαδικασία αυτή 
πραγματοποιείται κατά το στάδιο της επεξεργασίας των στοιχείων. Ο Πίνακας Σ4 περιέχει 
τους κωδικούς των παραδειγμάτων αυτών για την τελική συμπλήρωση του καταγραφικού 
εντύπου. 
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Πίνακας Σ3. Παραδείγματα για τη διάκριση των αποβλήτων τροφίμων ως  προς τις κατηγορίες «Αναπόφευκτα απόβλητα», «Ετοιμάστηκε/ μαγειρεύτηκε 
περίσσεια ποσότητα» και «Δεν καταναλώθηκε εγκαίρως» 
Κατηγορία Αναπόφευκτα Ετοιμάστηκε/ μαγειρεύτηκε περίσσεια ποσότητα Δεν καταναλώθηκε εγκαίρως 

Αρτοσκευάσματα - Φέτες κέικ, ψημένες φέτες ψωμί με λάδι και λεμόνι Μισή φρατζόλα ψωμί, πακέτο άθικτο ψωμί για τοστ 

Κρέας,  ψάρι, 
θαλασσινά 

Κόκκαλα, λέπια Κομμάτια από λουκάνικο ή σαλάμι, τηγανητό μπέικον 
Μπιφτέκι, μπριζόλα, κόκκαλα, ψαροκροκέτες, 
λουκάνικα, όστρακα, γαρίδες, τσόφλια αυγών 

Γαλακτοκομικά - Κομμάτια τυρί, γιαούρτι με μέλι 
Ληγμένα γιαούρτια, ληγμένα τυριά, κλειστή συσκευασία 
κρέμας γάλακτος  

Ξηρά τρόφιμα - Μακαρονάδα, βραστό ρύζι Πακέτο δημητριακών, άβραστο ρύζι 

Φρούτα 
Κουκούτσια, 
φλούδες, κοτσάνια 

Κομμάτια μήλου, κομμάτια μπανάνας Ολόκληρο μήλο, ολόκληρο πορτοκάλι 

Επεξεργασμένα 
φρούτα 

- Κομμάτια από κομπόστα Κονσέρβα κομπόστα, αποξηραμένα σύκα στο κουτί 

Λαχανικά 
Σπόροι, φύλλα, 
κοτσάνια, φλούδες, 
ρίζες 

Υπολείμματα σαλάτας, βραστά παντζάρια, πουρές, τηγανητές πατάτες Ολόκληρο μαρούλι, ολόκληρες πατάτες 

Επεξεργασμένα 
λαχανικά 

- Κομμάτια από λιαστές ντομάτες, περισσεύματα από φασόλια κονσέρβα 
Σακουλάκι με καταψυγμένο αρακάς, μια ληγμένο 
καλαμπόκι σε κονσέρβα 

Μικρογεύματα, 
ζαχαρώδη 

Κελύφη ξηρών 
καρπών 

Μισοφαγωμένη σοκολάτα, υπολείμματα μαρμελάδας 
Μπαγιάτικοι ξηροί καρποί, λιωμένη σοκολάτα, 
μπαγιάτικη πάστα 

Ποτά   - Όχι εντελώς άδεια μπουκάλια αναψυκτικών Ληγμένο μπουκάλι γάλα (γεμάτο), ληγμένος χυμός 

Καρυκεύματα, 
σάλτσες, βότανα 

Κοτσάνι, σκληρά 
μέρη μπαχαρικών 

Μέρη μαϊντανού, βασιλικού 
Ολόκληρο βάζο με μαγιονέζα ή μουστάρδα, συσκευασία 
με κανέλλα 

Επιδόρπια - Μισό κομμάτι μηλόπιτας Ένα βάζο με γλυκό του κουταλιού 

Μαγειρεμένα - Μισό σάντουιτς, ένα κομμάτι πίτσα Μία ολόκληρη πίτσα, ένα πακέτο με «έτοιμο» γεύμα 
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Πίνακας Σ4. Κωδικοί υπολειμμάτων τροφίμων ανά κατηγορία 

Α/A Κατηγορία Κωδικός  

1 Αρτοσκευάσματα 

1.1 Φραντζόλα ψωμί 1.2 Μπαγκέτα 1.3 Φέτες για τοστ 1.4 Κόρα 1.5 Κριτσίνι 
1.6 Εθνικά είδη 
ψωμιού 

1.7 Κρουασάν 1.8 Μπριός 
1.9 
Μπισκότα, 
κράκερ 

1.10 Βάφλες 

1.11 Σκορδόψωμο 1.12 Παξιμάδια 1.13 Κουλούρια 1.14 Ζύμη για πίτσα  
1.15 Σφολιάτα για 
πίτες 

1.16 Φύλλο  
1.17 Τρίμματα 
ψωμιού 

   

2 
Κρέας,  ψάρι, 
θαλασσινά 

2.1 Κόκκινα κρέατα 2.2 Πουλερικά 
2.3 Ψάρια και 
ψαροκροκέτες 

2.4 Οστρακοειδή  2.5 Είδη από κιμά 2.6 Λουκάνικα     

3 Γαλακτοκομικά 3.1 Γάλα 3.2 Κρέμα γάλακτος 3.3 Ξινόγαλα 3.4 Γιαούρτι 3.5 Βούτυρο      

4 Ξηρά τρόφιμα 4.1 Ζυμαρικά 4.2 Ρύζι 4.3 Αλεύρι 4.4 Δημητριακά 4.5 Σούπες σε σκόνη 
4.6 Ζωμοί σε 
σκόνη 

    

5 Φρούτα 5.1 Πορτοκάλι 5.2 Μήλο 5.3 Μπανάνα 5.4 Αχλάδι 5.5 Σταφύλια 5.6 Καρπούζι 5.7 Ροδάκινα 5.8 Κεράσια 5.9 Πεπόνι 5.10 Άλλο 

6 
Επεξεργασμένα 
φρούτα 

6.1 Σύκο 6.2 Χουρμάδες 6.3 Σταφίδες 
6.4 Κομπόστα 
ανανάς 

6.5 Κομπόστα 
ροδάκινο 

6.6 Άλλο     

7 Λαχανικά 

7.1 Ντομάτες 7.2 Μαρούλι 7.3 Λάχανο 7.4 Χόρτα 7.5 Παντζάρι 7.6 Κρεμμύδι 7.7 Σκόρδο 
7.8 Μαϊντανός, 
σέλινο 

7.9 Ρόκα 
7.10 Πατάτες 

 

7.11 Μανιτάρια 7.12 Ραπανάκι 7.13 Πιπεριά 7.14 Μπρόκολο 7.15 Σπανάκι 7.16 Καλαμπόκι 7.17 Όσπρια  
7.18 Φασολάκια, 
αρακάς 

7.19 
Μελιτζάνες 

7.20 Άλλο 

8 
Επεξεργασμένα 
λαχανικά 

8.1 Κατεψυγμένα 
φασολάκια 

8.2 Κατεψυγμένες 
αγκινάρες 

8.3 Κατεψυγμένος 
αρακάς 

8.4 Κατεψυγμένο 
κρεμμύδι 

8.5 Φασόλια 
κονσέρβα 

8.6 Μανιτάρια 
κονσέρβα  

8.7 Τουρσί 
8.8 Λιαστές 
ντομάτες 

  

9 
Μικρογεύματα και 
ζαχαρώδη 

9.1 σοκολάτα 
9.2 μπάρες 
δημητριακών 

9.3 Ξηροί καρποί 9.4 Popcorn       

10 Ποτά   
10.1 Φακελάκια 
τσάι/ τσάι 

10.2 Ανθρακούχα 
αναψυκτικά 

10.3 

Χυμοί φρούτων  

10.4 Καφέδες/ 
κατακάθι/ κόκκοι 
καφέ 

10.5 Σοκολατούχα 
ροφήματα 

10.6 Νερό     

11 
Καρυκεύματα, 
σάλτσες, βότανα 

11.1 ζάχαρη 11.2 πιπέρι 11.3 μπαχαρικά 11.4 μαγιονέζα 11.5 μουστάρδα 11.6 κέτσαπ 
11.7 Πελτές 
ντομάτα 

11.8 Βότανα 11.9 Μέλι  

12 Επιδόρπια 12.1 Παγωτό 
12.2 Γλυκά του 
κουταλιού 

12.3 Τοπικά γλυκά 12.4 Κέικ  
12.5 Πάστες, 
τούρτες 

12.6 Κουφέτα, 
καραμέλες 

    

13 
Μαγειρεμένα 
φαγητά 

13.1 Στο φούρνο 13.2 Στην κατσαρόλα 13.3 Στο τηγάνι 13.4 Σάντουιτς 
13.5 Ορεκτικά/ κρύα 
γεύματα 

13.6 Άλλο     

14 Άλλο (προσμίξεις)           
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Διασφάλιση ποιότητας και αξιοπιστίας των δεδομένων  

Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και αξιοπιστίας 
των δεδομένων: 

• Το όχημα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι κατάλληλα αδειοδοτημένο για το σκοπό 

αυτό. 

• Ο χώρος διαλογής θα πρέπει να είναι κατάλληλα αδειοδοτημένος και εξοπλισμένος. 

• Όλα τα όργανα ζύγισης θα πρέπει να είναι κατάλληλα διακριβωμένα. 

• Το προσωπικό που συμμετέχει τόσο στη συλλογή όσο και στη διαλογή των υπολειμμάτων τροφών 

θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία. 

• Θα πρέπει να διασφαλίζεται η επίβλεψη όλων των εργασιών συλλογής-μεταφοράς και διαλογής 

των συλλεγόμενων υπολειμμάτων τροφών. 

• Θα πρέπει να τηρούνται αρχεία που να αποδεικνύουν τη διενέργεια των εργασιών συλλογής-

μεταφοράς και διαλογής των υπολειμμάτων τροφών και την αποτελεσματική επίβλεψή τους. 

Η δειγματοληψία των υπολειμμάτων τροφών των ξενοδοχείων της περιοχής του Ηρακλείου της 
Περιφέρειας Κρήτης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Food for Feed: An Innovative Process 
for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed - LIFE-F4F (Καινοτόμος Διεργασία για τη 
Μετατροπή των Ξενοδοχειακών Αποβλήτων Τροφών σε Ζωοτροφή - LIFE-F4F) θα πραγματοποιηθεί σε 
εποχική βάση και θα αποτελείται από επιμέρους δειγματοληψίες σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία του νομού 
Ηρακλείου. 

 

2.1.4 Εξοπλισμός Αναδόχου για την Αποκομιδή και Μεταφορά  

Η αποκομιδή και μεταφορά των υπολειμμάτων τροφίμων θα πραγματοποιείται με εξοπλισμό που θα 
διαθέτει ο Ανάδοχος. Θα πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο όχημα και τα μέσα αποκομιδής και πιο 
συγκεκριμένα τα ακόλουθα: 

o Όχημα ψυγείο που να μπορεί να μεταφέρει κατά ελάχιστο 1,5 tn υλικά. Το όχημα αυτό θα 
πρέπει να διαθέτει ανυψωτήρα και ανοίγματα που θα επιτρέπουν την είσοδο κάδων 240 και 360 
L στο εσωτερικό του. Το όχημα θα πρέπει να διαθέτει ψυκτικό σύστημα του οχήματος που θα 
πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία με θερμοκρασία ψύξης στους 6οC. Ο ανάδοχος θα 
πρέπει να διαθέτει και αναπληρωματικό όχημα, ώστε σε περίπτωση βλάβης να μπορεί να 
αντικαταστήσει το βασικό όχημα αποκομιδής, καθώς και άδεια μεταφοράς απορριμμάτων. 
Επίσης, το φορτηγό θα πρέπει να φέρει τα λογότυπα του έργου, όπως θα του υποδειχθεί από 
τον ΕΣΔΑΚ. 

 

Χαρακτηριστικά οχήματος: Σημειώνεται ότι, το παραπάνω όχημα θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα 
ακόλουθα: 
1. Όχημα σασί (chassis cab): το όχημα που θα χρησιμοποιηθεί για την υπηρεσία της αποκομιδής θα 

πρέπει να φέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
- Να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro VI  
- Να διαθέτει ισχύ κινητήρα τουλάχιστο 170 Hp  
- Μικτό βάρος οχήματος ≥ 3,5 τόνοι  
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου (L/100 Km)  

2. Ψυκτικό θάλαμο: καθαρού όγκου τουλάχιστον 17m3, με πάχος τοιχωμάτων τουλάχιστον 100mm για 
την οροφή και το πάτωμα, 80mm για τη μετώπη 60mm για πλευρικά τοιχώματα και 60mm για τις 
πίσω πόρτες.. 

3. Βασικός εξοπλισμός ψυκτικού θαλάμου: ο βασικός εξοπλισμός του ψυκτικού θα διαθέτει 2 πόρτες 
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στο πίσω μέρος του. Επίσης, θα πρέπει ο θάλαμος να είναι ανοξείδωτος και το πάτωμα 
αντιολισθητικό ειδικά ενισχυμένο κατάλληλο για την μεταφορά τροφίμων.   

4. Ψυκτικό μηχάνημα: το ψυκτικό μηχάνημα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη μεταφορά και 
διανομή νωπών αλλά και κατεψυγμένων προϊόντων (σε περίπτωση που απαιτηθεί). Θα πρέπει να 
παίρνει κίνηση από τον κινητήρα του αυτοκινήτου και να διαθέτει και τριφασικό ηλεκτροκινητήρα για 
τη δυνατότητα λειτουργίας του και με το ρεύμα.  

5. Υδραυλική πόρτα: θα πρέπει να παρέχει ανυψωτική ικανότητα τουλάχιστον 800Kg, με υδραυλικούς 
κυλίνδρους (ανύψωσης και ρύθμισης της κλίσης), να διαθέτει ενισχυμένη πλατφόρμα αλουμινίου 
πλήρους εύρους, με αντιολισθητική επιφάνεια. Όλες οι πόρτες θα πρέπει να συνοδεύονται από τον 
προβλεπόμενο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες εξοπλισμό. 

6. Να διαθέτει πιστοποίηση CE. 
Επίσης, θα πρέπει ο ανάδοχος να εξασφαλίσει το service του προαναφερόμενου εξοπλισμού, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλίζει και ανταλλακτικά αυτού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο σχετικός 
εξοπλισμός (διαδικασία κατασκευής αυτού) αλλά και οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι πιστοποιημένες 
σύμφωνα με το νέο Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2008. 
 
Συντήρηση οχήματος: Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με το κόστος συντήρησης αυτού του οχήματος.  
 
Ασφάλεια οχήματος: Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με το κόστος για την ασφάλιση του οχήματος. 
 
Κόστος οδηγού οχήματος: Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με το κόστος του οδηγού του οχήματος. 
 

 
o 20 κάδους χωρητικότητας 240 και 20 κάδους χωρητικότητας 360 L με ρόδες, καινούργιους που 

θα πρέπει να παραμένουν σε όλη τη διάρκεια του έργου σε εξαιρετική κατάσταση, που θα 
φέρουν ειδική σήμανσή barcode ώστε να είναι δυνατή η συσχέτιση μεταξύ κάδου και σημείου 
παραλαβής. Σε περίπτωση φθοράς τους κατά τη διάρκεια του έργου θα αντικαθίστανται με 
ευθύνη του Αναδόχου. 

o Αδειοδοτημένο χώρο πλυντηρίου, εντός της παραπάνω αναφερθείσας ζώνης εργασιών όπου θα 
έχει τη δυνατότητα να πλένει τους κάδους. Οι κάδοι που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να 
είναι προσεκτικά και εξαιρετικά καλά πλυμένοι και απολυμασμένοι. Οι κάδοι θα πρέπει να 
φέρουν λογότυπα του έργου, όπως θα υποδειχθεί από τον ΕΣΔΑΚ. Όσον αφορά την απολύμανση 
θα χρησιμοποιούνται οικολογικά προϊόντα σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ για τις πράσινες 
αγορές.  

o Σύστημα ανάγνωσης και καταγραφής κάδων (barcode) το οποίο θα του επιτρέπει να καταγράφει 
ποιος κάδος αντιστοιχεί σε ποιο σημείο συλλογής.      

o Σύστημα GPS στο όχημα ώστε να είναι συνεχής η καταγραφή της διαδρομής και του χρόνου 
στάσης σε κάθε σημείο αποκομιδής.  

 

 
Χαρακτηριστικά συστήματος τηλεματικής εποπτείας για το σύστημα αποκομιδής υπολειμμάτων 
τροφίμων ξενοδοχείων 
Αποτελείται από:   

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Η συσκευή εντοπισμού οχήματος θα πρέπει να διαθέτει εγκρίσεις τύπου CE, ETS καθώς και έγκριση 95/54 
σύμφωνα με τον κανονισμό της 72/245/EEC, ο οποίος επιβάλει την πιστοποίηση όλων των ηλεκτρονικών 
συσκευών που τοποθετούνται σε οχήματα μετά την κατασκευή τους στο εργοστάσιο. Η συγκεκριμένη 
οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα συμμόρφωσης από το 2004. Η συσκευή θα 
πρέπει να διαθέτει λυχνίες ένδειξης κατάστασης (status leds) του συστήματος, υποδοχή της κάρτας SIM 
και υποδοχή για την κεραία GPS/GSM καθώς και υποδοχές για τις συνδέσεις της τροφοδοσίας και των 
άλλων εισόδων/ εξόδων. Θα πρέπει να χρησιμοποιεί:  

α) το σύστημα GPS για το συνεχή υπολογισμό και αποθήκευση της θέσης του οχήματος και   
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β) το GIS για την αποτύπωση των δεδομένων.   

Το μικρό της μέγεθος θα πρέπει να επιτρέπει την εγκατάστασή της σε κάθε είδος οχήματος, ενώ η μονάδα 
θα πρέπει να παραμένει κρυμμένη σε μη εμφανή σημεία του οχήματος.  

Στα βασικά της χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνονται:  

 Μικρό μέγεθος ώστε να υπάρχει ευελιξία στην εγκατάσταση  

 Τηλεπικοινωνία με οποιονδήποτε συνδυασμό GPRS, SMS, CSD  

 Ενσωματωμένος δέκτης GPS antenna που θα τοποθετείται σε μη εμφανή σημείο   

 Η συσκευή να είναι πλήρως προγραμματιζόμενη για την κάλυψη κάθε εφαρμογής  

 Η μετάδοση μηνυμάτων να γίνεται σε πραγματικό χρόνο  

 Να υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής και μεταγενέστερης αποστολής μηνυμάτων  

 Να υπάρχει η δυνατότητα για ασύρματη αλλαγή του προγραμματισμού (Over the air μέσω GPRS)  

Η συσκευή εντοπισμού οχήματος θα λειτουργεί με τροφοδοσία μεταξύ 10.5 και 30 volt.  Έτσι δεν θα 
απαιτεί εξωτερικούς μετασχηματιστές τάσεως για την εφαρμογή της στα περισσότερα οχήματα (επιβατηγά 
ή και επαγγελματικά). Η κατά προσέγγιση κατανάλωση κατά την λειτουργία της θα πρέπει να είναι 
150‐250mA (εξαρτάται από την λειτουργία). Σε κατάσταση αναμονής η κατανάλωση θα πρέπει να 
υπολογίζεται μικρότερη από 80mA. Η διαχείριση της κατανάλωσης θα πρέπει να γίνεται από έναν ειδικά 
προς τούτο επεξεργαστή για την βελτιστοποίηση της διαθέσιμης τροφοδοσίας σε μεγάλους χρόνους 
πιθανής αδράνειας της μονάδας. Η συσκευή εντοπισμού οχήματος θα πρέπει να χρησιμοποιεί δύο 
εξωτερικές κεραίες οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μέσω της κινητής τηλεφωνίας GSM  
και τη λήψη του δορυφορικού σήματος GPS.  Προτείνεται η εγκατάσταση κεραίας συνδυασμού GPS/ GSM.  
Δύο τύποι τέτοιων κεραιών θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι: μία εσωτερική (η οποία θα τοποθετείται εντός 
της καμπίνας του οχήματος) και μία εξωτερική (η οποία θα τοποθετείται εκτός της καμπίνας του 
οχήματος). Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει δύο λυχνίες ένδειξης κατάστασης (Light Emitting Diodes).  H 
συσκευή εντοπισμού οχήματος θα πρέπει να διαθέτει ένα 12κάναλο δέκτη GPS που εξασφαλίζει την 
ακρίβεια εντοπισμού, με απόκλιση μικρότερη των 10 μέτρων. Το GPS θα υπολογίζει κάθε ένα 
δευτερόλεπτο το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της θέσης της μονάδας οχήματος. Οι θέσεις αυτές θα 
καταγράφονται και θα αξιοποιούνται ώστε να υπολογίζεται η διαδρομή του οχήματος.  Ο δέκτης θα έχει 
χρόνο εξακρίβωσης της πρώτης θέσης (Κατά τον πρώτο προγραμματισμό πριν από την εγκατάσταση στο 
όχημα) λιγότερο από 12 λεπτά. Η ανάγκη για το μικρό μέγεθος της συσκευής εντοπισμού και των κεραιών 
GPS-GSM  επιτρέπει την τοποθέτηση της σε κάθε τύπο οχήματος. 

Επιπροσθέτως η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένη εφεδρική μπαταρία και να ελέγχει 
συνεχώς τόσο την κατάσταση της κεραίας GPS όσο και της βασικής και εφεδρικής τροφοδοσίας ρεύματος. 
Οποιαδήποτε προσπάθεια αποσύνδεσης θα προκαλεί την άμεση μετάδοση σχετικής ειδοποίησης. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ   

Εξοπλισμός ταυτοποίησης κάδων, επί των κάδων   

Το υποσύστημα ζύγισης και ταυτοποίησης κάδων, το οποίο θα τοποθετηθεί επί των κάδων χρησιμοποιεί 
σύγχρονες τεχνολογίες με σκοπό την αναγνώριση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κάθε κάδου. Η 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση θα γίνεται μέσω ραδιοσυχνοτήτων (τεχνολογία RFID) χρησιμοποιώντας ειδικό 
εξοπλισμό που είναι συμβατός με σύγχρονα και διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα (ISO 18000‐6C, ETSI, EPC 
Global Class 1 Gen2).  

Εξοπλισμός ζύγισης και ταυτοποίησης κάδων, επί του οχήματος   

Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με μια συσκευή ανάγνωσης ετικετών RFID. Σε κάθε κάδο θα τοποθετηθεί 
μια έξυπνη ετικέτα (RFID smart tag), η οποία φέρει μοναδικό κωδικό ταυτότητας και θα πρέπει να είναι 
ειδικά σχεδιασμένη για λειτουργία σε εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος. Κατά την αποκομιδή των 
απορριμμάτων γίνεται ανάγνωση της ηλεκτρονικής ταυτότητάς του από τον αναγνώστη RFID. Στη 
συνέχεια, τα δεδομένα θέσης και ταυτότητας (για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή της καταγραφής) 
αποθηκεύονται για περαιτέρω επεξεργασία. 
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Ο αναγνώστης RFID θα πρέπει να έχει κατάλληλες προδιαγραφές για λειτουργία επί οχήματος, με 
δυνατότητες ανάγνωσης και εγγραφής στις ετικέτες του κάδου. Οι ετικέτες θα πρέπει να είναι παθητικές 
(λειτουργία χωρίς μπαταρίες), ώστε να εξασφαλιστεί ο μέγιστος δυνατός χρόνος ζωής τους και να μην 
έχουν απαιτήσεις συντήρησης ή αλλαγής της μπαταρίας. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι κατάλληλες για 
λειτουργία σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, όπως αυτές που επικρατούν στις υπηρεσίες καθαριότητας. Πιο 
συγκεκριμένα, απαιτείται να είναι ανθεκτικές σε κραδασμούς/ κρούσεις ή δονήσεις, σε υπεριώδη 
ακτινοβολία, στο νερό και σε χημικές ουσίες που πιθανώς να χρησιμοποιηθούν για την πλύση των κάδων. 
Τέλος, οι ετικέτες θα πρέπει να μην επηρεάζονται από την άμεση επαφή τους με μέταλλα και να 
παραμένουν λειτουργικές είτε τοποθετούνται σε πλαστικούς είτε σε μεταλλικούς κάδους. Η εγκατάστασή 
τους σε μεταλλικούς κάδους θα πρέπει να γίνεται απευθείας, χωρίς να απαιτούνται ενδιάμεσα μονωτικά 
υλικά μεταξύ της ετικέτας και του κάδου.  

Όλος ο εξοπλισμός του υποσυστήματος ταυτοποίησης κάδων (αναγνώστης, κεραία και ετικέτες) 
απαιτείται να είναι ειδικά σχεδιασμένος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, με βαθμό 
προστασίας/στεγανότητας IP65/68 (ανάλογα με τη θέση που τοποθετείται και το βαθμό έκθεσης σε 
εξωτερικές συνθήκες) και αντοχή για λειτουργία σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (‐20°C έως +75°C). Ειδικά 
για τις ετικέτες των κάδων, θα πρέπει να αναφερθούν  τεχνικές προδιαγραφές έκθεσης σε ακραίες 
συνθήκες (εάν υπάρχουν διαθέσιμες), δεδομένου ότι οι κάδοι είναι διαρκώς εκτεθειμένοι σε συνθήκες 
που δεν μπορούν να είναι ελεγχόμενες.  

Η απόσταση ανάγνωσης των ετικετών από την κεραία του αναγνώστη RFID απαιτείται να είναι 
τουλάχιστον 2m, ώστε να εξασφαλίζεται η επιτυχημένη ταυτοποίηση των κάδων χωρίς προβλήματα. Η 
προδιαγραφή θα πρέπει να υποστηρίζεται από όλα τα επιμέρους υποσυστήματα (αναγνώστης, κεραία και 
ετικέτα RFID). Η επιθυμητή εμβέλεια απαιτείται έτσι ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση της κεραίας 
ανάγνωσης σε ασφαλές σημείο μακριά από τα κινούμενα μέρη του ανυψωτικού μηχανισμού (ή τους 
ίδιους τους κάδους κατά την ανύψωσή τους), ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κρούσεων και 
καταστροφής του εξοπλισμού κατά την καθημερινή χρήση της αποκομιδής 
 

 
o Τουλάχιστον έναν έμπειρο οδηγό ο οποίος θα πραγματοποιεί τη συλλογή και τη μεταφορά των 

υπολειμμάτων τροφίμων από τα σημεία αποκομιδής στο χώρο που θα του υποδειχθεί. 
 

2.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

2.2.1 Περιγραφή πιλοτικής μονάδας  

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) είναι Επικεφαλής Εταίρος (Coordinating 
Beneficiary) του Έργου «LIFE - Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes 
into Animal Feed».  

Σκοπός του έργου F4F είναι η αξιοποίηση μιας καινοτόμου διεργασίας που θα επιτρέπει την ασφαλή 
μετατροπή του προ-διαλεγμένου οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών απορριμμάτων κυρίως από 
ξενοδοχεία σε ένα ξηρό προϊόν, το οποίο θα αξιολογηθεί ως προς τη δυνατότητα χρήσης του ως 
ζωοτροφή. Για το σκοπό αυτό θα γίνει προμήθεια της πιλοτικής μονάδας ηλιακής ξήρανσης, με 
δυνατότητα να παράγει 40-50 τόνους ετησίως προϊόντος που θα διερευνηθεί αν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως ζωοτροφή.  

Το έργο περιλαμβάνει: 

- Τον προκατασκευασμένο οικίσκο  
- Το μεταλλικό θερμοκήπιο 
- Τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό 
- Τα υλικά για την εγκατάσταση του εξοπλισμού, ως ένα ενιαίο και λειτουργικό σύνολο  

Στην πιλοτική μονάδα, συνολικού εμβαδού 468m2 (προκατασκευασμένου οικίσκου και 
προκατασκευασμένου θερμοκηπίου) θα εκτρέπεται προδιαλεγμένη ποσότητα οργανικού κλάσματος από 
μονάδα βιοξήρανσης η οποία θα τεμαχίζεται και με την βοήθεια της ηλιακής ξήρανσης (θερμοκήπιο) θα 
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παράγεται προϊόν το οποίο θα διερευνηθεί αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ζωοτροφή. Η μονάδα θα 
διαχειρίζεται έως 1 τόνο/ημέρα. Η συγκεκριμένη μονάδα αποτελεί λειτουργικό τμήμα της εγκατεστημένης 
μονάδας προεπεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΠΑ). Η παραγόμενη ποσότητα θα μεταφορτώνεται σε 
ερευνητικά ιδρύματα στα πλαίσια του ερευνητικού έργου Life «Food for Feed: An Innovative Process for 
Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed – Τροφή από Τρόφιμα: Μια Καινοτόμα Διεργασία για 
τη Μετατροπή των Υπολειμμάτων Τροφίμων Ξενοδοχειακών Μονάδων σε Ζωοτροφές» (LIFE15 
ENV/GR/000257). 

Στις Εικόνες ακολούθως παρουσιάζονται τομές και κατόψεις της μονάδας, όπως θα τοποθετηθούν οι 
προκατασκευασμένες δομές, του οικίσκου και του θερμοκηπίου. 

 

Εικόνα 2. Τομή θερμοκηπίου ηλιακής ξήρανσης   

 

Εικόνα 3. Κάτοψη χώρου ξήρανσης θερμοκηπίου πιλοτικής μονάδας 
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Εικόνα 4. Τομή διαδρόμων χώρου ξήρανσης θερμοκηπίου πιλοτικής μονάδας 

 

 

Εικόνα 5. Τομή θερμοκηπίου πιλοτικής μονάδας 

 



Σελίδα 60 από 128 

 

 

Εικόνα 6. Γενική κάτοψη πιλοτικής μονάδας  

 

Α-Α’ 

1 

2 3 

4 

5 

5 

6 

6 

Οικίσκος διαλογής, Ε=84m2 
Θερμ/πιο ξήρανσης, E=384 m2 

Τέντα 

7 
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Η ροή της παραγωγικής διαδικασίας της μονάδας όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 5 έχει ως ακολούθως: 

Υποδοχή: 

- Στο σημείο 1. της κάτοψης γίνεται η είσοδος των προδιαλεγμένων τροφικών υπολειμμάτων στον 
προθάλαμο της μονάδας, όπου θα γίνεται η χειροδιαλογή. Το φορτηγό ψυγείο θα αδειάζει στο σημείο 
αυτό τους κάδους των ξενοδοχείων. Η μέγιστη ημερήσια εισερχόμενη ποσότητα θα είναι 1,5tn και η 
ελάχιστη 1tn. 

Προκατασκευασμένος οικίσκος διαλογής: 

- Στο σημείο 2. θα αδειάζουν οι σακούλες των κάδων σε τραπέζι και στη συνέχεια θα μεταφέρονται τα 
υλικά στην τράπεζα διαχωρισμού (κυλιόμενος ιμάντας), όπου θα γίνεται χειροδιαλογή από προσωπικό 
(σημείο 3.). Τόσο το τραπέζι, όσο και η τράπεζα διαχωρισμού που θα αποτελείται από κυλιόμενο ιμάντα, 
θα φέρουν ειδικές υποδοχές για τη συλλογή των στραγγισμάτων. Τα στραγγίσματα αυτά θα οδηγούνται 
σε υπόγεια δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης. Το καθαρό διαχωριζόμενο κλάσμα της χειροδιαλογής 
θα οδηγείται στο επόμενο στάδιο επεξεργασίας, ενώ το υπόλειμμα αυτού και η όποια πλεονάζουσα 
ποσότητα θα μεταφέρονται στην παρακείμενη Μονάδα Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων, αφού πρώτα 
ζυγιστούν.  

- Στο σημείο 4. θα υπάρχει ειδικός εξοπλισμός. Πιο συγκεκριμένα, το διαχωριζόμενο «καθαρό» πλέον 
υπόλειμμα θα εισέρχεται σε ειδική χοάνη, που θα καταλήγει σε πολτοποιητή. Μετά την πολτοποίηση 
του υλικού, ειδική αντλία θα τροφοδοτεί τα κελιά ξήρανσης, εντός θερμοκηπίου ξήρανσης. Η μεταφορά 
του υλικού στα κανάλια ξήρανσης θα γίνεται με ειδικό σωλήνα. Κανένα υπόλειμμα δε θα προκύπτει από 
τη διεργασία αυτή.  

Θερμοκήπιο ξήρανσης: 

- Στο σημείο 5. θα γίνεται η κύρια επεξεργασία του οργανικού υπολείμματος στα κανάλια ξήρανσης. Το 
υλικό θα εναποτίθεται εντός inox (στεγανών) λεκανών, όπου θα αναδεύεται με συστήματα ανάδευσης, 
μέχρι τη μείωση της υγρασίας του μεταξύ 6-10%. Καμία εκροή δε θα υπάρχει από τη διεργασία της 
ξήρανσης . 

- Στο σημείο 6. θα γίνεται το άδειασμα των κελιών ξήρανσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας και το τελικό προϊόν θα τοποθετείται στον χώρο αυτό σε big bags. 

- Στο σημείο 7. θα γίνεται προσωρινή αποθήκευση στον χώρο του θερμοκηπίου. 
 

Ακολούθως, παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής της παραγωγικής διαδικασίας του έργου.  

 

Εικόνα 7. Διάγραμμα ροής παραγωγικής διαδικασίας  
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Εξοπλισμός της μονάδας 

 

Περιγραφή του εξοπλισμού: 

1. Προκατασκευασμένος οικίσκος 
2. Θερμοκήπιο μεταλλικό 
3. Φωτισμός στον προκατασκευασμένο οικίσκο με led  
4. Φωτισμός στο θερμοκήπιο 
5. Δύο μονάδες ψύξης inverter στο προκατ οικίσκο με στόχο τους 10 oC. 
6. Ένα τραπέζι για το άδειασμα των σακουλών των κάδων και στη συνέχεια άδειασμα του περιεχομένου 

των σακουλών σε ειδική ταινία χειροδιαλογής 4 θέσεων. 
7. Ταινία μήκους 6 μέτρων που θα καταλήγει σε ένα τεμαχιστή / πολτοποιητή υψηλής απόδοσης.  
8. Ο τεμαχιστής θα τροφοδοτεί μια αντλία αναρρόφησης / κενού που θα έχει μεταφερόμενο σωλήνα 

εκροής για την τροφοδοσία των δύο καναλιών ξήρανσης. 
9. Δύο ανεμιστήρες θερμοκηπιακού τύπου στο θερμοκήπιο, με σύστημα μη εισόδου εντόμων.   
10. Μετεωρολογικός σταθμός 
11. Αισθητήρες θερμοκρασίας / υγρασίας μέσα στο θερμοκήπιο και στο κτήριο.  
12. Οριζόντιος αναστροφέας ανάμιξης και μεταφοράς υλικών σε ένα από τα κανάλια ξήρανσης. 
13. Μετακινούμενος κοχλίας ανάμειξης στο άλλο κανάλι ξήρανσης.  
 

2.2.2 Γενικές εργασίες /υποχρεώσεις 

Σε συνέχεια της συλλογής και μεταφοράς τα υπολείμματα τροφίμων μετά την ζύγιση τους θα εισέρχονται  
σε χώρο της πιλοτικής μονάδας, όπου θα πραγματοποιείται η προδιαλογή και η επεξεργασία τους.  
 
Η μονάδα θα λειτουργεί 6 ημέρες την εβδομάδα. Την 7η ημέρα η ποσότητα που θα συλλέγεται θα 
αποθηκεύεται εντός κάδων, προσωρινά στον κλιματιζόμενο χώρο της προδιαλογής και την επόμενη θα 
μεταφέρεται απευθείας στην ΜΠΑ. Ο χώρος της μονάδας θα διατηρείται καθαρός προκειμένου να είναι 
επισκέψιμος ανά πάσα στιγμή.  
 
Η κατασκευή της πιλοτικής μονάδας υπάρχει πιθανότητα να καθυστερήσει και λόγω του ότι η συλλογή και 
μεταφορά θα πρέπει να ξεκινήσει ανεξάρτητα του πότε θα ολοκληρωθεί η κατασκευή της μονάδας,  οι 
εργασίες λειτουργίας της μονάδας διακρίνονται στις ακόλουθες δύο φάσεις: 
 
Το υπόλειμμα που προκύπτει μετά την χειροδιαλογή θα ζυγίζεται, η ποσότητα αυτή θα καταγράφεται σε 
ειδική καρτέλα και στη συνέχεια θα απορρίπτεται στην ΜΠΑ του Δήμου Ηρακλείου που ήδη λειτουργεί. Το 
κόστος διάθεσης των υπολειμμάτων της πιλοτικής μονάδας στην ΜΠΑ Ηρακλείου θα βαρύνει τον Ανάδοχο 
και θα υπολογίζεται με βάση το τρέχον τέλος εισόδου της ΜΠΑ Ηρακλείου.  Το κόστος αυτό έχει ληφθεί 
υπόψη κατά τη σύνταξη του προυπολογισμού της παροχής υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται 
σεβασμός και προτεραιότητα στις εργασίες της ΜΠΑ.  
Επίσης το κόστος ενέργειας και παροχής ύδατος θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 
 

2.2.3 Εργασίες πριν την κατασκευή της πιλοτικής μονάδας 

Πριν τη λειτουργία της πιλοτικής μονάδας, τα υπολείμματα τροφίμων θα συλλέγονται και θα οδηγούνται 
στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων. Εκεί, ένα μέρος των συλλεγόμενων υπολειμμάτων (20 με 25 % των ποσοτήτων 
που θα έχουν συγκεντρωθεί θα υφίσταται χειροδιαλογή, δειγματοληψία και το υπόλοιπο θα οδηγείται 
μετά από ζύγιση για διάθεση στο ΧΥΤΑ. Η χειροδιαλογή θα πραγματοποιείται σε ελεγχόμενο χώρο πάνω 
σε τράπεζα διαλογής  σύμφωνα με τις οδηγίες του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου με βάση σχετικό πρότυπο. 
Σε συνέχεια του διαχωρισμού θα ζυγίζονται τα κλάσματα και θα λαμβάνονται τα απαραίτητα δείγματα για 
αναλύσεις. Τέλος, θα καθαρίζεται επιμελώς ο χώρος και θα γίνεται η καταγραφή και παράδοση 
δεδομένων. Η εργασία του προσωπικού θα είναι 4ωρη και το ωράριο εργασιών θα προσδιοριστεί από τον 
ΕΣΔΑΚ, κατά την υπογραφή της σύμβασης του αναδόχου. 
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2.2.4 Εργασίες αφού κατασκευασθεί η πιλοτική μονάδα ηλιακής ξήρανσης 

Οι κάδοι που θα έχουν συλλεχθεί θα παραλαμβάνονται και θα ξεφορτώνονται στο  εσωτερικό του χώρου 
χειροδιαλογής. Μετά θα πραγματοποιείται η ζύγιση των κάδων και καταγραφή δεδομένων για κάθε κάδο, 
άρα και για κάθε χώρο παραλαβής υπολειμμάτων. Στη συνέχεια θα αδειάζεται το περιεχόμενο του κάδου 
στη δομή χειροδιαλογής. Οι επιθυμητές ποσότητες προς διαλογή είναι 1,0 με 1,5 tn ημερησίως. Στην δομή 
χειροδιαλογής θα γίνεται διαλογή με απομάκρυνση ΟΛΩΝ των ξένων υλικών από 4 άτομα. Σε περίπτωση 
που οι ανάγκες του έργου επιβάλλουν απομάκρυνση και συγκεκριμένων κατηγοριών υπολειμμάτων 
τροφίμων, αυτό θα πρέπει να γίνεται με βάση σχετικές οδηγίες. Τα ξένα υλικά θα ζυγίζονται και θα 
απομακρύνονται στη ΜΠΑ.  
 
Τα εξευγενισμένα υπολείμματα θα κονιορτοποιούνται και θα τροφοδοτούν τα κελιά ξήρανσης με βάση 
σχετικές οδηγίες. Τα συστήματα ανάδευσης και ξήρανσης θα λειτουργούν στη διάρκεια της ημερήσιας 
απασχόλησης του προσωπικού. Επίσης θα πραγματοποιούνται δειγματοληψίες από τα κελιά ηλιακής 
ξήρανσης και θα αποστέλλονται 100 δείγματα Χ 2 kg σε ειδική συσκευασία στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.  
Μετά την επεξεργασία αυτή, θα αδειάζονται τα κελιά ξήρανσης όπου το προϊόν που θα παράγεται θα 
τοποθετείται σε big bags (20 κομμάτια / έτος λειτουργίας) και θα αποθηκεύεται προσωρινά στο χώρο του 
θερμοκηπίου ξήρανσης.    
Η διανομή του προϊόντος αυτού θα γίνεται ως εξής:  

o Αποστολή περίπου 3,000 kg στην Αθήνα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το 
σύνολο των δυόμισι περιόδων λειτουργίας.  

o Αποστολή 300 kg στο Βερολίνο, Γερμανία, στην Κτηνιατρική Σχολή του Ελεύθερου 
Πανεπιστημίου, για το σύνολο των δυόμισι περιόδων λειτουργίας..   

o Απομάκρυνση του προϊόντος και τοποθέτηση του σε χώρους αποθήκευσης στις 
εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης.  

 
Το προσωπικό που απαιτείται για τη λειτουργία της πιλοτικής μονάδας είναι τέσσερις εργάτες, οι οποίοι 
θα είναι υπεύθυνοι για την προδιαλογή και την ορθή λειτουργία του εξοπλισμού αυτής (χειροδιαλογή, 
τεμαχισμό και τροφοδοσία κελιών ξήρανσης).)   
 
Οι περίοδοι εργασιών για τη λειτουργία τις μονάδας είναι οι ακόλουθες: 

o 1 Αυγούστου με 31 Οκτωβρίου 2017 
o 1 Απριλίου με 31 Οκτωβρίου 2018 
o 1 Απριλίου με 31 Οκτωβρίου 2019 

 

2.2.5 Εξοπλισμός ΠΕΡΑ από τον εξοπλισμό της μονάδας  

Ο Ανάδοχος για την λειτουργία της μονάδας ηλιακής ξήρανσης θα πρέπει να διαθέτει και το παρακάτω 
εξοπλισμό: 

o Εξοπλισμός καθαρισμού της μονάδας και του χώρου γύρω από αυτόν.  
o Ένα υπολογιστή για την καταγραφή δεδομένων 
o Κάμερες ασφαλείας και σύνδεση με το διαδίκτυο για δυνατότητα συνεχής 

παρακολούθησης.  
o Σύνδεση μέσω συστήματος 4G κινητής τηλεφωνίας για όλη τη διάρκεια του έργου για 

αποστολή δεδομένων και πρόσβαση στις κάμερες ασφαλείας. 
o Ζυγαριά δαπέδου για τους κάδους (10 μέχρι 200 kg, ακριβείας +-0,5 kg).  

 

2.2.6 Επίβλεψη και Συνεργασία με Εταίρους – ομάδα έργου 

Η ομάδα έργου του αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
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1. Έναν Μηχανικό Π.Ε., που θα διαθέτει αποδεδειγμένα τουλάχιστον 1 έτος τεχνική και 
επαγγελματική εμπειρία σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας  απορριμμάτων, για να λειτουργήσει ως 
γενικός επιβλέπων του συνόλου των εργασιών.  

2. Ένα άτομο, κατά ελάχιστο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που θα εγκατασταθεί στον ΕΣΔΑΚ και θα 
αναλάβει: α) ρόλο συνδέσμου μεταξύ του αναδόχου, του ΕΣΔΑΚ και των εταίρων, β) οργάνωση και 
καταγραφή όλων των δεδομένων με τρόπο που απαιτεί η σύμβαση και το έργο, γ) ενημέρωση 
όλων των εταίρων για τις εργασίες και τις απαιτήσεις για προϊόν, δ) οργάνωση της διανομής 
προϊόντος στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, και ε) οργάνωση όλων των εντύπων που θα αφορούν το 
έργο και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

3. Ένας έμπειρος οδηγός, κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης για το χειρισμό οχήματος 
ψυγείου κατά την αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων.  

4. Τέσσερις εργάτες για το διαχωρισμό – διαλογή των απορριμμάτων με βάση οδηγίες του 
Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και σχετικά πρότυπα  

Ο ΕΣΔΑΚ, μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση κάποιου μέλους της ομάδας έργου (με άλλο αντίστοιχων 
προσόντων) σε περίπτωση που το εν λόγω άτομο δεν συμμορφώνεται με τις αρχές λειτουργίας της 
υπηρεσίας και τις απαιτήσεις της σύμβασης.  
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Λίστα επιλεγμένων 5άστερων και 4άστερων ξενοδοχείων. Περίπου 3- 10 από τα οποία θα γίνεται η αποκομιδή παρουσιάζεται στο ακόλουθο πίνακα:  

HOTEL Phone number E-Mail Address Web-site Fax

GDM MEGARON HOTEL  +30 2810 305300 megaron@gdmmegaron.com Δ.Μποφώρ 9. 71202 https://www.gdmmegaron.com

AQUILA ATLANTIS HOTEL 2810 229103 reservations.at@aquilahotels.com Υγείας 2, Ηράκλειο Κρήτης http://www.aquilahotels.com 2810 226265

CANDIA MARIS  +30 2810 377000 resort.crete@candiamaris.gr Α.Παπανδρέου 72, Αμμουδάρα http://www.candiamaris.gr 2810 250669

GALAXY HOTEL IRAKLIO 2810 238812 galaxy@economouhotels.com Λ.Δημοκρατίας 75, Ηράκλειο http://www.economouhotels.co

m

2810215161

Annabelle Village  2897023561 annabellebeachresort@akshotels.co

m

 Ανισσαράς, Χερσόνησος, 70014 https://annabellebeachresort.res

erve-online.net/about

2897021322

Atlantica Caldera Palace 28970 26500 sensatori@atlanticahotels.com Analispis, 70014 Χερσόνησος https://www.atlanticahotels.com/ 28970 26550

Creta Maris Convention & Golf Resort 28970 27110 resort@cretamaris.gr Χερσόνησος, 70014, http://www.maris.gr 28970  27119

Grecotel Amirandes 28970 41103 Γούβες http://www.amirandes.com/ 28970 41113

Imperial Belvedere 2897022371 reservations@belvederehotels.gr Λιμένας Χερσονήσου http://www.belvederehotels.net/  2897024388

Mitsis Laguna Resort & spa 210 2134644 info@mitsishotels.com Χερσόνησος http://www.mitsishotels.com/ 210 2917672

Aldemar Knossos Royal Village 28970 27400 Χερσόνησος http://www.aldemar-

resorts.gr/EN/Home/

28970 23150

Aldemar Royal Mare & Thalasso 28971 27400 Λιμένας Χερσονήσου http://www.aldemar-

resorts.gr/EN/Home/

28971 23150

Aldemar Royal Suites 28972 27400 Λιμένας Χερσονήσου http://www.aldemar-

resorts.gr/EN/Home/

28972 23150

Aquis Bella Beach Hotel 28970 21410 Ανισσαράς Χερσονήσου

Knossos Beach Bungalows & Suites 2810 761 000 info@knossosbeach.gr Κοκκίνη Χάνι http://www.knossosbeach.com/  2810 761 610 

Mitsis Rinela beach resort & spa 2810 761713 info@mitsis-rinelabeach.com Κοκκίνη Χάνι http://rinela.mitsishotels.com/ 2810 761796

Mitsis Serita Beach Hotel 28970 24542 info@seritabeach.com Anissaras Hersonissos, Χερσόνησος, http://www.seritabeach.com/ 28970 23235 

St. Constantin 28970 42753 info@stconstantin.gr Κάτω Γούβες http://www.stconstantin.gr/en/in

dex.html

28970 42726 

THE VILLAGE HEIGHTS GOLF RESORT 28970 29065 manager@villageheights.gr Άνω Χερσόνησος http://www.villageheights.gr/ 28970 25395

Olive Green Hotel  +30 2810 302900 contact@olivegreenhotel.com Μεραμβέλλου & 22 Ιδομενέως, http://www.olivegreenhotel.com

HOTEL Phone number E-Mail Address Web-site Fax

AGAPI BEACH HOTEL  +30 2810 250502 manager@agapibeach.gr Γάζι Αμμουδάρα,Ηράκλειο http://www.agapibeach.gr  +30 2810 258731

AKS MINOA PALACE HOTEL  +30 2810 380404 minoapalace@akshotels.com Αμνισσός , Ηράκλειο Κρήτης http://www.akshotels.com  +30 2810 380422

APOLLONIA BEACH HOTEL  +2810 821602 apollonia@apollonia.gr Γάζι, Αμμουδάρα, Ηράκλειο, Κρήτη http://www.apollonia.gr  + 2810 821433

AQUIS ARINA SAND  +30 2810 761293 arinasand@aquisresorts.com Κοκκίνι Χάνι,Ηράκλειο  http://www.aquisresorts.com  +30 2810 761179

ASTORIA CAPSIS HOTEL  +2810 343080 info@astoriacapsis.gr Πλατεία Ελευθερίας , Ηράκλειο http://www.astoriacapsis.gr  +2810 229078

CRETA BEACH  +30 2810 252302 reservations@cretabeach.com Ανδρέα Παπανδρέου 74,Αμμουδάρα http://www.cretabeach.com  +30 2810 25177

KNOSSOS BEACH HOTEL& BUNGALOWS  +30 2810 761000 manager@knossosbeach.gr Κοκκίνι Χάνι, Ηράκλειο, Κρήτη http://www.knossosbeach.gr

LATO BOUTIQUE HOTEL  +30 28970 32134      reservations@lato.gr Επιμενίδου 15, 71202 Ηράκλειο, http://www.lato.gr/   +30 2810 240350

SANTA MARINA  +30 2810 261103 santamarina@apollonia.gr Α.Παπανδρέου 106,Αμμουδάρα http://www.apollonia.gr  +30 2810 261369

Πίνακας : HOTELS 5*-4*

5 stars hotels

4 stars hotels
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3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η Αναλυτική Περιγραφή των Κριτηρίων Αξιολόγησης των 
Προσφορών  με βάση την οποία θα γίνει η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προσφορών από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1. Μεθοδολογία  για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών.   
 
 

25% 
 
 
 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Η μεθοδολογία πρέπει να περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο, τα ακόλουθα κεφάλαια: 
1.1. Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογικής προσέγγισης  για τη συλλογή των 

απορριμμάτων, μεταφορά τους και τελική τους διάθεση προς επεξεργασία. 
1.2. Τεχνικό  Πρόγραμμα λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας και αντιμετώπιση 

ελλείψεων και προβλημάτων κατά τη λειτουργία αυτής. 
1.3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης 

2. Εμπειρία Υποψηφίου- Οργανόγραμμα- Στελέχωση ομάδας παροχής 
υπηρεσίας  

 
 
 
 
 

25% 
 
 
 
 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Στο τμήμα αυτό θα πρέπει να παρουσιαστεί η εμπειρία του υποψηφίου σε σχετικές 
υπηρεσίες, το οργανόγραμμα και η στελέχωση της ομάδας παροχής των ζητούμενων 
υπηρεσιών όπου θα παρουσιάζονται τα καθήκοντα και η κατανομή ευθυνών μεταξύ 
των μελών της ομάδας. Το οργανόγραμμα θα συνοδεύεται από τα εξής 
υποβαλλόμενα στοιχεία: 
2.1.1 Εμπειρία υποψηφίου- Υπεύθυνες Δηλώσεις  σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.3.2β 
2.1.2 Παρουσίαση της στελέχωσης της ομάδας παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών, 
σύντομη περιγραφή των μελών της ομάδας.  
2.1.3 Σαφήνεια των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των μελών της ομάδας σε σχέση με 
παροχή υπηρεσιών 
2.1.4 Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας παροχής υπηρεσιών 
2.1.5 Βιογραφικά σημειώματα για το προσωπικό (εκτός των 4 εργατών) βάσει του 
άρθρου 2.2.6.β. της διακήρυξης, συνοδευόμενα από τίτλους σπουδών και 
πιστοποιητικά  ή βεβαιώσεις εμπειρίας από αρμόδιους φορείς (δημόσιους ή 
ιδιωτικούς) και άδεια οδήγησης, όπως απαιτούνται αντίστοιχα από τη διακήρυξη και 
παρουσιάζονται στο βιογραφικό. 
2.1.6 Υπεύθυνες Δηλώσεις  σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3.2β 
ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 
2.2.1 Εμπειρία αναδόχου στο αντικείμενο περιβαλλοντικής διαχείρισης σε 
ξενοδοχειακές μονάδες (πχ. εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης, υλοποίηση συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 κ.λπ)- Υπεύθυνη Δήλωση  σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.4.3.2β  

3. Απαιτούμενος εξοπλισμός για την εκτέλεση της σύμβασης  
 
 
 
 
 

25% 
 
 
 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Περιγραφή του απαιτούμενου εξοπλισμού για εκτέλεση της σύμβασης  όπου θα 
παρουσιάζονται αναλυτικά:   
3.1. Τα στοιχεία του εξοπλισμού όπως ζητούνται στο άρθρο 2.2.6.γ της διακήρυξης 
3.2. Πρόγραμμα συντήρησης για κάθε βασική μονάδα του εξοπλισμού και 

εγκατάστασης. 
3.3. Αποδεικτικά για τον αδειοδοτημένο χώρο πλύσης των κάδων (π.χ. άδεια 

λειτουργίας, περιβαλλοντική αδειοδότηση ή ιδιωτικό συμφωνητικό σε περίπτωση 
που ο χώρος που θα χρησιμοποιήσει δεν είναι ιδιοκτησίας του). 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

3.4. Αποδεικτικά για την τήρηση των προδιαγραφών του εγχειριδίου για τις πράσινες 
συμβάσεις της Ε.Ε.  (Green procurement) (π.χ. βιβλίο οχήματος για το ψυγείο 
αποκομιδής) 

 

4. Λήψη μέτρων πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σχέδιο 
αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων 

10% 

5. Τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας έργου  

15% 
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση  Η παρούσα σύμβαση αποτελεί μέρος του έργου LIFE+F4F και χρηματοδοτείται ως προς 
την αξία της κατά 60% από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για το περιβάλλον LIFE 
2014-2020) και κατά 40% από ιδίους πόρους 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 193.048 € 

 

 

Συντάχθηκε από 

 

 

 

Γεωργίου Μαρία 

ΠΕ7 Χημικός Μηχανικός 

Θεωρήθηκε από 

 

 

 

Στυλιανίδης Νίκος 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 

Δ/ντης ΤΥ ΕΣΔΑΚ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) 
ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ & ΣΚΟΥΛΑΔΩΝ 22, 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 712 02 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΚΑΙ MΕΘΟΔΩΝ EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΔΙΆΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: 
 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE F4F»» 

 
 

 

 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2017 

 
 
 

 

 
 

Το έργο LIFE+F4F 
χρηματοδοτείται ως προς την 

αξία του κατά 60% από το 
χρηματοδοτικό μέσο LIFE της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (για το 
περιβάλλον LIFE 2014-2020 και 

κατά 40% από ίδιους πόρους 
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1 Άρθρο 1: Εισαγωγή. 

Εργοδότης - Αναθέτουσα αρχή: ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 

Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΔΥ): Διευθύνουσα Υπηρεσία του ΕΣΔΑΚ που είναι η Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Μεθόδων Διάθεσης και Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων του ΕΣΔΑΚ. 

Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων 

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση Αμοιβή 
του Αναδόχου 

Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του Αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του 
διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί 
μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. 

 

Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE F4F»  

 

Συμβατικά Τεύχη: Το Συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου μαζί με τα 
τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν. 

Τεύχη Διαγωνισμού-Τεύχη Δημοπράτησης: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται 
στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας 

2 Άρθρο 2: Αντικείμενο εργασιών. 

Αντικείμενο του έργου της παρούσας προκήρυξης είναι η αποκομιδή και μεταφορά υπολειμμάτων 
τροφίμων, καθώς και η λειτουργία πιλοτικής μονάδας ηλιακής ξήρανσης.  

Αναλυτικότερα, ο φορέας / ανάδοχος που θα αναλάβει την υλοποίηση του παρόντος έργου θα κληθεί να 
καλύψει το σύνολο των αναγκών αποκομιδής / συγκέντρωσης των διαχωρισμένων στην πηγή 
υπολειμμάτων τροφίμων από τα σημεία που θα του υποδειχθούν, καθώς και το σύνολο των εργασιών που 
αφορούν στη λειτουργία της πιλοτικής μονάδας του έργου, που θα εγκατασταθεί εντός του οικοπέδου της 
Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΠΑ) του ΕΣΔΑΚ στις παρυφές της μονάδας αυτής. Αν και ο 
παρόν διαγωνισμός αναλύεται στα διαφορετικά τμήματα του λεπτομερώς, ποσοτικά και ποιοτικά, πρέπει 
να γίνει απόλυτα κατανοητό ότι το έργο είναι πιλοτικό / διερευνητικό και ότι κάποιος βαθμός 
διαφοροποίησης στα επόμενα τρία χρόνια λειτουργίας του θα πρέπει να αναμένεται.  Αυτή τη 
διαφοροποίηση θα πρέπει να τη δεχτεί ο ανάδοχος, εφόσον βέβαια κινείται σε λογικά πλαίσια, σχετίζεται 
με το έργο και την ουσία αυτού, και φυσικά αποτελεί προϊόν συζήτησης και διαπραγμάτευσης με τον 
επιβλέποντα φορέα. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος συμφωνεί και αποδέχεται τον όρο ότι η όποια 
διαφοροποίηση δεν μπορεί να οδηγήσει σε αναπροσαρμογή σχετικού τιμολογίου.  

Σε ότι αφορά στην κοστολόγηση των υποχρεώσεων του αναδόχου, αυτή κατανέμεται σε δυο δράσεις, και 
σε κάθε μια παρουσιάζεται και ο τρόπος πιστοποίησης εργασιών και πληρωμής του αναδόχου. Παρόλα 
αυτά το σύνολο του τιμήματος είναι ένα και έχει προκύψει από τη σχετική έκπτωση που θα δώσει ο 
ανάδοχος. Αυτό συνεπάγεται ότι: 

1. Οι ποσότητες που έχουν δοθεί για τις επιμέρους εργασίες είναι οι ελάχιστες που θα πρέπει να 
επιτύχει ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ο ανάδοχος. 

2. Μπορεί να συμφωνηθεί, με βάση και τις ανάγκες του έργου η αλλαγή και αυξομείωση των ποσοτήτων 
αυτών, με ισότιμες εργασίες που ανήκουν σε άλλη δράση.    

3. Μπορεί να μεταφερθεί μέρος των υποχρεώσεων του 1ου έτους λειτουργίας στο 2ο έτος σε περίπτωση 
που η πιλοτική μονάδα δεν είναι έτοιμη το καλοκαίρι του 2017. Αντίστοιχα εργασίες μπορούν να 
μεταφερθούν από τη 2η περίοδο στην 3η περίοδο. 
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3 Άρθρο 3: Τρόπος Εκτέλεσης 

Η αποκομιδή θα πραγματοποιείται με ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικό εξοπλισμό του αναδόχου. Το 
όχημα αποκομιδής θα στελεχώνεται από τον οδηγό που εκτελεί και την αποκομιδή. Όλα τα λειτουργικά 
έξοδα του οχήματος όπως, καύσιμα, λιπαντικά, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλιση, τεχνικός έλεγχος, 
συντήρηση κλπ βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Τροχαίες παραβάσεις και συνέπειες αυτών, όπως επίσης και ξένες προς σε τρίτους ζημιές και τυχόν άλλες 
φθορές που μπορεί να προκαλέσει ο ανάδοχος με ευθύνη του, βαρύνουν το ίδιο. 

Τα σημεία από τα οποία ο ανάδοχος θα πρέπει να συλλέξει και μεταφέρει τα υπολείμματα τροφίμων 
βρίσκονται σε μια ακτίνα δράσης που διαγράφει ημικύκλιο που εκτείνεται από τις παρυφές της Δημοτικής 
Ενότητας Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου, φτάνει μέχρι τον οικισμό των Άνω Αρχανών του Δήμου 
Αρχανών – Αστερουσίων και φτάνει μέχρι τις παρυφές της περιοχής Αμμουδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου.  

Τα σημεία αποκομιδής που θα πρέπει να εξυπηρετήσει ο ανάδοχος ορίζονται σε ελάχιστο 3 και μέγιστο 10 
μέσα στην παραπάνω ακτίνα δράσης και πρόκειται κυρίως για ξενοδοχεία.  

Η εξυπηρέτηση των σημείων αυτών θα γίνεται σε συνεχόμενο ωράριο που θα υποδείξει ο ΕΣΔΑΚ, και ο 
χρόνος που θα χρειαστεί, περιλαμβανομένου και του χρόνου που θα απαιτηθεί για να φτάσει το όχημα 
από την έδρα του αναδόχου στο Δήμο Ηρακλείου στο 1ο σημείο αποκομιδής, δεν θα ξεπερνά τις 4 ώρες, 
με ώρα έναρξης που θα καθοριστεί σε συνεργασία με τις συμμετέχουσες μονάδες. Η αποκομιδή θα 
γίνεται ημερησίως 7 ημέρες την εβδομάδα.   

Πριν την κατασκευή της πιλοτικής μονάδας, τα τροφικά υπολείμματα αρχικά θα διατίθενται στην ΜΠΑ και 
μετά την κατασκευή της πιλοτικής μονάδας η διάθεση αυτών θα γίνεται στον χώρο προδιαλογής της 
πιλοτικής μονάδας, ενώ το υπόλειμμα που θα προκύπτει από την προδιαλογή, θα απορρίπτεται στην 
ΜΠΑ, αφού προηγουμένως έχει ζυγιστεί. 

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης και μέσα σε δέκα ημέρες από την έναρξη της Υπηρεσίας θα υποβληθεί 
από τον ανάδοχο το Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Αποκομιδής με Ημερήσιο Δελτίο Κίνησης των Οχημάτων, 
από το οποίο θα φαίνεται η ώρα έναρξης και η ώρα περαίωσης της αποκομιδής ανά σημείο αποκομιδής.  

Τα παραπάνω αφού εγκριθούν από τον ΕΣΔΑΚ, μπορούν με την σύμφωνη γνώμη του να 
αναπροσαρμόζονται για την καλύτερη λειτουργία της παροχής της Υπηρεσίας. 

4 Άρθρο 4: Νομοθετικό Πλαίσιο. 

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις: 

 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Του Ν 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 147/8-8-
2016). 

 Της Κ.Υ.Α. 114218/17-11-1997 (Φ.Ε.Κ. 1016) Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών 
προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 

 Της υπ' αριθ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού 
Οικονομικών. 

 Του Ν. 3979/16-06-2011 Περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 
2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών». 

 Το Π.Δ. 60/2007 με το οποίο η παραπάνω οδηγία ενσωματώνεται στην Ελληνική Νομοθεσία. 

 Του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30-09-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων». 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, Οδηγιών και Προεδρικών Διαταγμάτων εκδοθείσες λοιπές (πλην των 
αναφερομένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν 
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από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών και γενικότερα σε 
κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ. απόφασης κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

5 Άρθρο 5: Συμβατικά στοιχεία  

Συμβατικά στοιχεία του έργου, με σειρά ισχύος είναι: 

1. Η υπογραφείσα Σύμβαση 

2.  Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματα της 

3. Η υποβληθείσα Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

4. Η υποβληθείσα Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου 

6 Άρθρο 6: Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει (στην κυριότητά του ή μισθωμένο) όχημα 
ψυγείο που να μπορεί να μεταφέρει κατά ελάχιστο 1,5 tn υλικά. Το όχημα αυτό θα πρέπει να διαθέτει 
ανυψωτήρα και ανοίγματα που θα επιτρέπουν την είσοδο κάδων 240 και 360 L στο εσωτερικό του. Το 
όχημα θα πρέπει να διαθέτει ψυκτικό σύστημα που θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία με 
θερμοκρασία ψύξης στους 6οC. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και αναπληρωματικό όχημα, ώστε σε 
περίπτωση βλάβης να μπορεί να αντικαταστήσει το βασικό όχημα αποκομιδής, καθώς και άδεια 
μεταφοράς απορριμμάτων. Επίσης, το φορτηγό θα πρέπει να φέρει τα λογότυπα του έργου, όπως θα του 
υποδειχθεί από τον ΕΣΔΑΚ. 
Επίσης, για τη συλλογή και μεταφορά θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα:  

 20 κάδους χωρητικότητας 240 L και 20 κάδους χωρητικότητας 360 L με ρόδες, καινούργιους που 
θα πρέπει να παραμένουν σε όλη τη διάρκεια του έργου σε εξαιρετική κατάσταση, που θα φέρουν 
ειδική σήμανσή barcode ώστε να είναι δυνατή η συσχέτιση μεταξύ κάδου και σημείου 
παραλαβής. Οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν λογότυπα του έργου, όπως θα υποδειχθεί από τον 
ΕΣΔΑΚ. Σε περίπτωση που κάποιος κάδος καταστραφεί ή υποστεί φθορά θα πρέπει να 
αντικατασταθεί. 

 Αδειοδοτημένο χώρο, εντός της παραπάνω αναφερθείσας ζώνης εργασιών όπου θα έχει τη 
δυνατότητα να πλένει τους κάδους. Οι κάδοι που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι 
προσεκτικά και εξαιρετικά καλά πλυμένοι και απολυμασμένοι. 

 Σύστημα ανάγνωσης και καταγραφής κάδων (barcode) το οποίο θα του επιτρέπει να καταγράφει 
ποιος κάδος αντιστοιχεί σε ποιο σημείο συλλογής.      

 Σύστημα GPS στο όχημα ώστε να είναι συνεχής η καταγραφή της διαδρομής και του χρόνου 
στάσης σε κάθε σημείο αποκομιδής.  

Για τη λειτουργία της πιλοτικής μονάδας θα πρέπει να διαθέτει τον ακόλουθο εξοπλισμό:  
 Εξοπλισμός καθαρισμού της μονάδας και του χώρου γύρω από αυτόν.  
 Ένα υπολογιστή για την καταγραφή δεδομένων 
 Κάμερες ασφαλείας και σύνδεση με το διαδίκτυο για δυνατότητα συνεχής παρακολούθησης.  
 Σύνδεση μέσω συστήματος 4G κινητής τηλεφωνίας για όλη τη διάρκεια του έργου για αποστολή 

δεδομένων και πρόσβαση στις κάμερες ασφαλείας. 
 Ζυγαριά δαπέδου για τους κάδους (10 μέχρι 200 kg, ακριβείας +-0,5 kg). 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που 
θα διαθέσει. Επίσης, θα πρέπει ο εξοπλισμός αυτός να διαθέτει service και ανταλλακτικά στο Ηράκλειο. Σε 
περίπτωση μη καλής λειτουργίας του εξοπλισμού το κόστος επιβαρύνει τον ανάδοχο.  
Το κόστος διάθεσης του υπολείμματος στην ΜΠΑ και τα κόστη ύδρευσης και ενέργειας επιβαρύνουν τον 
Ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη του μηχανολογικού 
εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων σε καύσιμα, 
λιπαντικά και ανταλλακτικά. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Αστυνομικές, Υγειονομικές και λοιπές 
Διατάξεις περί καθαριότητας και μεταφοράς απορριμμάτων.  
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Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και 
ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση 
ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη 
άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που δήλωσε κατά 
την διαδικασία του διαγωνισμού (δεν ισχύει για τους εργάτες) και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση 
οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Ομάδα Επίβλεψης ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να 
εγκρίνει την αναπλήρωση του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. 
 
Ο ΕΣΔΑΚ διατηρεί το δικαίωμα: 
1. επιβολής ποινικής ρήτρας, ίσης με 350,00 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης της αποκομιδής και ανά 
σημείο που του έχει υποδειχθεί. 
2. σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, αφού πρώτα τον 
καλέσει εγγράφως, όπως εντός (5) εργασίμων ημερών υποβάλλει τις απόψεις – αντιρρήσεις του 
εγγράφως. 
 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, ενώ ο ΦΠΑ βαρύνει τον ΕΣΔΑΚ. Τον Ανάδοχο βαρύνουν 
επίσης οι δαπάνες δημοσίευσης της παραπάνω δημοπρασίας. 
 

7 Άρθρο 7: Επίβλεψη σύμβασης 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΔΥ) θα  ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον Ανάδοχο τα πρόσωπα που θα 
επιβλέψουν την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης, τα οποία εν συνεχεία θα 
καλούνται «Ομάδα Επίβλεψης» (ΟΕ). 

8 Άρθρο 8: Προσωπικό - συνεργείο — υποχρεώσεις του Αναδόχου – υλικά και μηχανήματα 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό και τον απαραίτητο 
εξοπλισμό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνει με την υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού 
αυτού τελούν υπό την ρητή έγκριση του εργοδότη. Ο Ανάδοχος πρέπει στην προσφορά του να 
κατονομάσει και να περιγράψει αναλυτικά το προσωπικό και τα προσόντα του, και να συμπεριλάβει και 
υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του διορισμού τους εκτός του βοηθητικού προσωπικού (εργάτες) . 
Το πλήρωμα του οχήματος - ψυγείου κατά την εκτέλεση της αποκομιδής θα πρέπει να απαρτίζεται από 
τον  οδηγό ενώ θα πρέπει να δείχνει την απαραίτητη προσοχή κατά την εκκένωση των κάδων 
απορριμμάτων ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατό οι ζημίες που δημιουργούν επιπλέον κόστος στη 
λειτουργία της υπηρεσίας.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει στην κυριότητά του ή μισθωμένο 
τουλάχιστον ένα όχημα ψυγείο και αδειοδοτημένο χώρο για την πλύση του εξοπλισμού (κάδοι). Επίσης θα 
πρέπει να διαθέτει και αναπληρωματικό όχημα, ώστε σε περίπτωση βλάβης να μπορεί να αντικαταστήσει 
το βασικό όχημα αποκομιδής. 
Μετά την υπογραφή της σύμβασης θα τοποθετηθούν με δαπάνες του στα οχήματα του αναδόχου 
αισθητήρες GPS.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τον ίδιο ή αντίκλητό του με έδρα 
στον Δήμο Ηρακλείου, με τον οποίο η υπηρεσία θα επικοινωνεί. Ο Ανάδοχος ή ο αντίκλητός του 
υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέσει το απαιτούμενο γι' αυτό 
προσωπικό. 
Εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει αναλυτικό 
ονομαστικό οργανόγραμμα με όλους τους υπάλληλους που θα απασχοληθούν στο έργο , το οποίο θα 
εγκριθεί από την υπηρεσία. 
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9 Άρθρο 9: Αμοιβή – κρατήσεις 

9.1 Ο Ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, όπως προκύπτει από την 
Οικονομική του Προσφορά και τις πιστοποιούμενες από την Υπηρεσία υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί 
ανά μήνα. 
Ο λογαριασμός που θα υποβάλλεται προς πιστοποίηση θα έχει δυο διακριτά τμήματα τιμολόγησης όπου 
το ένα θα αφορά την αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων και το άλλο τη λειτουργία της μονάδας.  

Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει μηνιαίο Τιμολόγιο το οποίο παραλαμβάνεται 
από την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΣΔΑΚ και πιστοποιεί την εκτέλεση των ανάλογων υπηρεσιών. 
Με την κατάθεση του τιμολογίου ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά 
για την είσπραξη του: 
i. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας 
ii. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή τις 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας όταν 
πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική 
ενημερότητα όλων των μελών τους. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ' αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης. 
Διευκρινίζεται ότι: 
α) Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες 
πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, 
Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, κλπ.  
β) Το ΦΠΑ επιβαρύνει τον ΕΣΔΑΚ. 
 
9.2 Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως λειτουργικά έξοδα, έξοδα 
μετακινήσεων, πρόσθετα ειδικά και γενικά έξοδα και κάθε δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη εδώ και στα 
λοιπά άρθρα της παρούσας Σ.Υ. και των λοιπών συμβατικών τευχών, αναγκαία όμως για την εκτέλεση της 
σύμβασης και την επιτυχή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του) και το εργολαβικό του κέρδος μέχρι την 
ολοκλήρωση των υπηρεσιών. 
 
9.3 Αναπροσαρμογή Τιμήματος 
Δεν επιτρέπεται καμία αναπροσαρμογή του τιμήματος της σύμβασης. 
 
9.4 Νόμισμα 
Tα τιμολόγια του Αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από τον 
ΕΣΔΑΚ θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 
 

10 Άρθρο 10: Τρόπος πληρωμής του αναδόχου 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κάθε μήνα σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών. Ο Ανάδοχος θα 
προσκομίζει υποχρεωτικά στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα που έπεται του μήνα εργασιών στον ΕΣΔΑΚ τον 
λογαριασμό - πιστοποίηση των εργασιών, το τιμολόγιο με τα νόμιμα δικαιολογητικά για την έκδοση του 
αντίστοιχου εντάλματος πληρωμής. Σε κάθε λογαριασμό θα παρατίθενται οι συνολικές προβλεπόμενες 
εργασίες της μελέτης όπως ορίζονται στο τιμολόγιο μελέτης και θα περιλαμβάνει τις ποσότητες (ημέρες 
αποκομιδής και τόνους επεξεργασίας εισερχόμενου οργανικού κλάσματος στην πιλοτική μονάδα)  των 
επιμέρους εργασιών που υλοποιήθηκαν στη διάρκεια του μήνα.  

Ο λογαριασμός θα έχει δυο διακριτά τμήματα τιμολόγησης όπου το ένα θα αφορά την αποκομιδή και 
μεταφορά των απορριμμάτων και το άλλο τη λειτουργία της μονάδας.  

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται μετά την πιστοποίηση της πλήρους εκτέλεσης της παρεχομένης υπηρεσίας 
από τους επιβλέποντες της σύμβασης και την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής του ΕΣΔΑΚ.  
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11 Άρθρο 11: Ποινικές ρήτρες - έκπτωση - ανωτέρα βία 

11.1 Σημαντικότατη παράβαση της σύμβασης είναι η μη τήρηση των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται 
στην στη Διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής και αποτυπώνονται στην υπογραφείσα Σύμβαση. Η μη 
τήρηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης του Αναδόχου θεωρείται ουσιώδης πλημμέλεια που πρέπει 
άμεσα να αρθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Η συστηματική υπαίτιος εκ μέρους του μη τήρηση της 
υποχρέωσης του αυτής είναι λόγος έκπτωσης αυτού σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. 
11.2 Η προθεσμία αποκομιδής των απορριμμάτων ανά περίπτωση ταυτίζεται με την προκαθορισμένη ανά 
σημείο αποκομιδής ημέρα εργασίας του αναδόχου. Στον ανάδοχο για κάθε μέρα υπέρβασης της 
προθεσμίας αποκομιδής υπαιτιότητας από μέρους του, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 350,00€. 
11.3 Την ευθύνη για ομαλή εκτέλεση της Σύμβασης με προσωπικό ασφαλείας κ.λ.π., σε περίπτωση 
εργασιακών προβλημάτων με το προσωπικό του, την έχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 
11.4 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφο του στον ΕΣΔΑΚ αμέσως κάθε περίπτωση 
ανωτέρας βίας, που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή την σύμβαση. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας 
βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

12 Άρθρο 12: Γενικά καθήκοντα, ευθύνες, υποχρεώσεις του Αναδόχου 

12.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου  
12.1.1 Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ρητά και αμετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη που συνοδεύουν την Διακήρυξη με επιδεξιότητα, επιμέλεια και 
επαγγελματική κρίση, και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση. 
12.1.2 Αν ο Ανάδοχος κληθεί από τον ΕΣΔΑΚ να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του ΕΣΔΑΚ) και 
τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο 
τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες. 
 
12.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο  
12.2.1 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
απαλλάσσει τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε οποιεσδήποτε 
διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να ανακύψουν από ατύχημα ή θάνατο προσωπικού του Αναδόχου. 
12.2.2 Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση. 
12.2.3 Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος (και οι 
προστεθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων 
των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 
εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους. 
 
12.3 Φορολογικές υποχρεώσεις Αναδόχου 
12.3.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του 
υποχρεώσεις και ενδεικτικά: 
α) την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και υποβολής των 
αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α, κλπ., 
β) την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία 
γ) την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και  
δ) την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων 
του. 
12.3.2 Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων 
του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά 
έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 
 
12.4 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 
Ο Ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση Ένωσης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (σε ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ.), για το 
προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. 



Σελίδα 76 από 128 

 
12.5 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, 
άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον ΕΣΔΑΚ. 
 
12.6 Αλληλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότη 
Tα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να αποστέλλονται 
κατ' αρχήν με fax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή με υπηρεσία 
ταχυμεταφορών και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

13 Άρθρο 13: Υποχρεώσεις του ΕΣΔΑΚ 

13.1 Παράδοση πληροφοριών για τη σύμβαση 
Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που 
αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει. 
 
13.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 
Με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου μετά το πέρας κάθε μήνα παροχής της υπηρεσίας, ο ΕΣΔΑΚ 
υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά τους όρους του 
Νόμου. 

14 Άρθρο 14: Διαφορές – διαφωνίες – ανωτέρα βία 

14.1 Συμβατικά τεύχη 
14.1.1 Tα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες 
διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, κατά 
τη σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στην Διακήρυξη και την Σ.Υ. της παρούσας. 
14.1.2 Λάθη ή παραλείψεις των συμβατικών τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της 
σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην 
υποχρέωση του ΕΣΔΑΚ να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι 
διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. 
 
14.2 Ανωτέρα Βία 
14.2.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης συμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα οποία 
σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, 
καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 
εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωση τους. Το παραπάνω δικαίωμα 
υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο 
ή τη σύμβαση. 
14.2.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί 
δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση 
υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω 
γεγονότων ή περιστατικών.  
14.2.3 Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν 
δικαιολογούν την εκ μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των 
καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο 
ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της 
σύμβασης, ο ΕΣΔΑΚ μπορεί να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου. 

15 Άρθρο 15: Διοικητική – δικαστική επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του Αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο 
άρθρο 13 του Νόμου 1418/84. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της 
Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο. 
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16 Άρθρο 16: Γλώσσα επικοινωνίας 

Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ 
του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση 
από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει 
τον ίδιο. Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων 
σε αλλοδαπή γλώσσα. 
 
 
 
 

Συντάχθηκε από 

 

 

 

Γεωργίου Μαρία 

ΠΕ7 Χημικός Μηχανικός 

Θεωρήθηκε από 

 

 

 

Στυλιανίδης Νίκος 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 

Δ/ντης ΤΥ ΕΣΔΑΚ 

 



Σελίδα 78 από 128 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Τιμολόγιο μελέτης- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) 
ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ & ΣΚΟΥΛΑΔΩΝ 22, 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 712 02 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΚΑΙ MΕΘΟΔΩΝ EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΔΙΆΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: 
 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE F4F»» 

 
 

 

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2017 

 
 
 
 
 

 

Το έργο LIFE+F4F 
χρηματοδοτείται ως προς την 

αξία του κατά 60% από το 
χρηματοδοτικό μέσο LIFE της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (για το 
περιβάλλον LIFE 2014-2020 και 

κατά 40% από ίδιους πόρους 
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 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  

Α. Γενικοί Όροι 

Στις τιμές του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την 
υλοποίηση, από τον ανάδοχο, του συνολικού αντικειμένου της Σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στην 
Διακήρυξη και το Παράρτημα Ι αυτής και την Συγγραφή Υποχρεώσεων.   

Μεταξύ των δαπανών αυτών περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι κατωτέρω δαπάνες, για 
την πλήρη και αποδοτική παροχή υπηρεσιών συλλογής, μεταφοράς και λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας 
ηλιακής ξήρανσης.  

1. Οι δαπάνες για την μίσθωση του οχήματος ψυγείου που θα χρησιμοποιηθεί για την συλλογή και 

μεταφορά των υπολειμμάτων τροφίμων. 

2. Οι δαπάνες για την αγορά των κάδων συλλογής των υπολειμμάτων τροφίμων. 

3. Δαπάνες για εκτύπωση λογότυπων έργου σε κάδους και όχημα ψυγείο. 

4. Οι δαπάνες για την αγορά και την υποστήριξη του συστήματος ανάγνωσης και καταγραφής κάδων 

(barcode). 

5. Οι δαπάνες για την αγορά και την υποστήριξη του συστήματος GPS που θα τοποθετηθεί στο 

όχημα. 

6. Οι δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού καθαρισμού της μονάδας και του χώρου γύρω από αυτόν. 

7. Οι δαπάνες για την αγορά ενός υπολογιστή για την καταγραφή δεδομένων. 

8. Οι δαπάνες που θα προκύψουν από την αγορά καμερών ασφαλείας και τη σύνδεσή τους με το 

διαδίκτυο (4G κινητής τηλεφωνία) για δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης. 

9. Οι δαπάνες για την αγορά ζυγαριάς δαπέδου για τους κάδους. 

10. Οι δαπάνες μισθών, ημερομίσθιων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, 

άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ κατά περίπτωση, όπως 

απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και 

τεχνικού  προσωπικού. 

11. Οι δαπάνες συντήρησης – τακτική ή έκτακτη, προληπτική ή επισκευή βλαβών -  και τακτικού 

καθαρισμού των οχημάτων και του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης. 

12. Οι δαπάνες προμήθειας και ενσωμάτωσης – εγκατάστασης όλων των απαιτούμενων 

ανταλλακτικών καθώς και οι δαπάνες για ενδεχόμενη διατήρηση σε αποθήκη ικανού αποθέματος 

των εν λόγω ανταλλακτικών. 

13. Η αντικατάσταση λόγω φθοράς ή και χρήσης του εξοπλισμού, ήτοι η προμήθεια του συνόλου των 

υλικών η αποσυναρμολόγηση, συναρμολόγηση και θέση σε επιτυχή λειτουργία των 

αντικαθιστώμενων υλικών, περιλαμβανομένης της απασχόλησης των συνεργαζόμενων ειδικών 

εξωτερικών συνεργείων και ειδικού εξοπλισμού. 

14. Η δαπάνη στις περιπτώσεις που απαιτηθεί, για την απασχόληση εξωτερικών συνεργείων 

επισκευής και συντήρησης, και ανάληψη όλων των σχετικών δαπανών, δεδομένου ότι όλα τα 

σχετικά κόστη περιλαμβάνονται στην προσφορά του αναδόχου/ παρόχου. 

15. Δαπάνες για το συστηματικό καθαρισμό των κάδων, του οχήματος ψυγείου και του χώρου 

διαλογής στο χώρο της μονάδας προεπεξεργασίας απορριμμάτων. 
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16. Η συντήρηση της κτιριακής υποδομής των δομικών κατασκευών: Ως εργασίες συντήρησης των 

κτιριακών εγκαταστάσεων θεωρούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι τυχόν απαιτούμενες 

αποκαταστάσεις σε ζημίες που έχουν προκληθεί στην πιλοτική μονάδα ηλιακής ξήρανσης. 

17. Οι δαπάνες για φόρους, τέλη, δασμούς, εισφορές, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες 

επιβαρύνσεις, όπως θα ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 

Κατ' εξαίρεση, αυξομειώσεις σε φόρους του Δημοσίου, που βαρύνουν άμεσα το τίμημα παροχής 
υπηρεσιών, βαρύνουν τον Ανάδοχο, μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο 
τίμημα παροχής υπηρεσιών. 

Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατήσεις 
έναντι του φόρου αυτού. 

18. Οι δαπάνες για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας των εγκαταστάσεων, καθώς 

και ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων του Αναδόχου, που επιβάλλονται από τις ισχύουσες 

νομοθετικές διατάξεις, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και 

στο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), όπως αυτά αναθεωρηθούν από τον Ανάδοχο. Η 

προμήθεια όλων των απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας και εξασφάλισης της υγείας και 

της ασφάλειας της εργασίας που απαιτούνται από τη νομοθεσία για ολόκληρο το προσωπικό του 

Αναδόχου που θα εργαστεί για την εκτέλεση της σύμβασης. 

19. Οι δαπάνες λήψεως των απαραίτητων μέτρων υγείας και ασφάλειας για όλο ανεξαιρέτως το 

προσωπικό του Αναδόχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

20. Οι δαπάνες προμήθειας και χορήγησης στο προσωπικό του Αναδόχου όλων των απαιτούμενων 

κατά περίπτωση εφοδίων προστασίας και εργαλείων για ασφαλή εργασία. 

21. Οι δαπάνες για τη λήψη όλων των μέτρων πυροπροστασίας (συντήρηση, αναγόμωση 

πυροσβεστήρων κ.λ.π.) 

22. Οι δαπάνες αποζημιώσεως του προσωπικού του Αναδόχου με τη λήξη του συμβατικού χρόνου. 

23. Οι δαπάνες γραμματειακής υποστήριξης και έκδοσης εγγυητικών επιστολών. 

24. Το όφελος του αναδόχου/ παρόχου. 

25. Οι δαπάνες αποζημίωσης στον ΕΣΔΑΚ για την διάθεση των υπολειμμάτων της πιλοτικής μονάδας 

στη μονάδα προεπεξεργασίας απορριμμάτων ή όπου αλλού υποδειχθεί από τον ΕΣΔΑΚ, με βάση 

την ποσότητα 

26. Οι δαπάνες από τυχόν κλήσεις τροχαίας κατά τη συλλογή και μεταφορά 

27. Οι δαπάνες για την μορφή ενέργειας (ΔΕΗ, φυσικός αέριο κλπ) καθώς δαπάνες για το νερό του 

δικτύου. 

Ρητά ορίζεται ότι οι τιμές του παρόντος Τιμολογίου αποτελούν οριακές τιμές για το διαγωνισμό. Οι 
διαγωνιζόμενοι, επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα προσφέρουν αρνητική έκπτωση. 

Οι δαπάνες που μνημονεύονται ακολούθως βαρύνουν τον ΕΣΔΑΚ: 

1. Ο Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). 
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Β. Προεκτίμηση κόστους 

Το αντικείμενο των εργασιών του Αναδόχου, αφορά στις δυο ακόλουθες δράσεις: 

 Στις υπηρεσίες αποκομιδής και μεταφοράς τροφικών υπολειμμάτων ξενοδοχείων στην πιλοτική 
μονάδα και  

 Στις υπηρεσίες διαχείρισης τροφικών υπολειμμάτων ξενοδοχείων και λειτουργίας της πιλοτικής 
μονάδας του έργου.  

 
Στο παρόν γίνεται αναλυτική παρουσίαση της προεκτίμησης κόστους κάθε μιας εκ των προαναφερόμενων 
υπηρεσιών. 

Β1.1 Υπηρεσίες αποκομιδής και μεταφοράς των τροφικών υπολειμμάτων 

Όσον αφορά στη δράση της αποκομιδής και μεταφοράς, ο ανάδοχος θα αμείβεται για την εργασία αυτή 
με βάση τις ημέρες εργασίας. Στην παρούσα παράγραφο γίνεται αναλυτική παρουσίαση εκτίμησης του 
κόστους της δράσης αυτής.  
Στα πλαίσια του έργου και για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτού, έχει οριστεί ότι οι περίοδοι εργασιών 
θα είναι οι ακόλουθες: 

 90 ημέρες για τον πρώτο χρόνο (μεταξύ 1η Αυγούστου 2017 – 31η Οκτωβρίου 2017) 

 180 ημέρες για το δεύτερο χρόνο (μεταξύ 1η Απριλίου 2018 – 31η Οκτωβρίου 2018) 

 180 ημέρες για τον τρίτο χρόνο (μεταξύ 1η Απριλίου 2019 – 31η Οκτωβρίου 2019) 

Το σύνολο των εργάσιμων ημερών, συνεπώς και ο αριθμός των μεταφορών για τις τρεις περιόδους 
λειτουργίας εκτιμάται σε 450, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί μια μεταφορά ανά 
ημέρα.  
Για την προεκτίμηση του κόστους αποκομιδής και μεταφοράς των υπολειμμάτων στην πιλοτική μονάδα 
λήφθηκαν υπόψη τα εξής: 

 Η αγορά ενός φορτηγού οχήματος ψυγείου, με το οποίο θα γίνεται η αποκομιδή προδιαλεγμένων 
τροφικών υπολειμμάτων των ξενοδοχείων. Το όχημα αυτό θα διαθέτει και ανυψωτικό μηχάνημα, 
για τη φόρτωση/εκφόρτωση των κάδων. Το κόστος αυτό έχει υπολογιστεί στις 57.000€. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόσβεση αυτού θα γίνει σε 7 χρόνια, το ετήσιο κόστος αυτού 
εκτιμάται στις 8.143€. Για τις τρεις περιόδους λειτουργίας, το συνολικό αυτό κόστος ανέρχεται στις 
24.429€. Το όχημα θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις της Ε.Ε. για τις πράσινες αγορές και να 
είναι ηλεκτρικό, υβριδικό και χαμηλών εκπομπών ρύπων. 

 Το ετήσιο κόστος συντήρησης αυτού του οχήματος, στο 2% του κόστους αγοράς. Για κάθε χρόνο 
το κόστος αυτό είναι 1.140€ και για το σύνολο του έργου ανέρχεται στις 3.420€.  

 Για 6μηνη ασφάλιση του οχήματος θα απαιτηθούν 500€, συνεπώς 1.250€ για τις τρεις περιόδους 
λειτουργίας.  

 Για ένα μηνιαίο κόστος πλήρους απασχόλησης 1.500€ και για 14 μήνες, με πενθήμερη εργασία το 
ετήσιο κόστος ενός οδηγού εκτιμάται στις 21.000€. Με αναγωγή του καθαρού μηνιαίου κόστους 
σε δώδεκα μήνες, για ημιαπασχόληση (4 ώρες / ημέρα) και για 30 ημέρες τον μήνα (στις οποίες 
λαμβάνεται υπόψη η προσθήκη κατά μέσο όρο τεσσάρων Σαββάτων και τεσσάρων Κυριακών), το 
κόστος αυτό ανέρχεται σε 1.196€. Το κόστος αυτό εκτιμάται λαμβάνοντας υπόψη 7 ημέρες 
εργασίας αποκομιδής. Επειδή όμως δε δύναται ένα άτομο να εργάζεται 7 συνεχόμενες ημέρες σε 
μια τέτοια θέση, τονίζεται ότι ο ανάδοχος, με το κόστος αυτό καλείται να καλύψει την 6ήμερη 
απασχόληση ενός οδηγού, καθώς και έναν δεύτερο οδηγό για την 7η ημέρα εργασίας. Σημειώνεται 
επίσης ότι η αμοιβή για την Κυριακή εκτιμάται στο 1,75% του ημερομισθίου. Για το σύνολο των 
τριών περιόδων αποκομιδής (σύνολο 15 μηνών) το κόστος του οδηγού ανέρχεται στις 17.938€.  

 Παροχή απαιτούμενου εξοπλισμού, προκειμένου η αποκομιδή να είναι σύμφωνη με τις 
απαιτήσεις των εργασιών του Έργου. Πιο συγκεκριμένα, το απορριμματοφόρο όχημα θα πρέπει να 
είναι εξοπλισμένο κατάλληλα με ειδικό καταγραφικό σύστημα, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 
τηλεματικής. Επίσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει την αγορά 40 κάδων (20 κάδων των 
240lt και 20 κάδων των 360lt), οι οποίοι θα φέρουν ειδικά τσιπάκια – αισθητήρες, προκειμένου να 
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γίνεται αυτόματα η ταυτοποίηση του κάδου και παράλληλα στοιχεία ζυγίσεων για κάθε κάδο να 
καταγράφονται και να αποθηκεύονται. Επιπλέον, το καταγραφικό αυτό σύστημα απαιτείται 
προκειμένου να δύναται σε κάθε δρομολόγιο να καταγράφεται η ακριβής διαδρομή, ο χρόνος και 
η συλλεγόμενη ποσότητα. Το κόστος των κάδων εκτιμάται σε 100€/τεμάχιο, με συνολικό κόστος 
τις 4.000€. Λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη απόσβεση του κόστους των κάδων για το σύνολο του 
έργου και μια εκτίμηση απωλειών / αντικαταστάσεων της τάξης του 30%, τότε το συνολικό κόστος 
των κάδων ανέρχεται στις 5.200€. Αντίστοιχα, το κόστος αγοράς του καταγραφικού συστήματος 
(GPS) υπολογίζεται σε 1.500€. Το σύνολο λοιπόν του έξτρα εξοπλισμού ανέρχεται σε 6.700€. 
Κάνοντας αναγωγή αυτού του εξοπλισμού σε αριθμό μεταφορών, το κόστος αυτό υπολογίζεται σε 
14,89€ για κάθε μεταφορά. 

 Σε καθημερινή βάση, το απορριμματοφόρο όχημα – ψυγείο θα καλείται να διανύσει μια 
απόσταση με μέγιστη ακτίνα αυτή των 70Km. Τα σημεία από τα οποία ο ανάδοχος θα πρέπει να 
συλλέξει και μεταφέρει τα υπολείμματα τροφίμων βρίσκονται εντός αυτής της ακτίνας δράσης 
που διαγράφει ημικύκλιο που εκτείνεται από τις παρυφές της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου 
του Δήμου Χερσονήσου, φτάνει μέχρι τον οικισμό των Άνω Αρχανών του Δήμου Αρχανών – 
Αστερουσίων και φτάνει μέχρι τις παρυφές της περιοχής Αμμουδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου. Τα 
σημεία αποκομιδής που θα πρέπει να εξυπηρετήσει ο ανάδοχος ορίζονται σε ελάχιστο 3 και 
μέγιστο 10 μέσα στην παραπάνω ακτίνα δράσης και πρόκειται κυρίως για ξενοδοχεία. Εκτιμάται 
ότι περίπου 1 με 2 συνεργαζόμενα με το έργο ξενοδοχεία θα βρίσκονται εντός της πόλης του 
Ηρακλείου, καλύπτοντας μια απόσταση από την μονάδα κατά μέσο όρο 15Km. Το σύνολο της 
ημερήσιας απόστασης που θα καλείται να διανύσει το απορριμματοφόρο όχημα – ψυγείο 
εκτιμάται στα 85Km. Ο ανάδοχος καλείται να μεταφέρει με το απορριμματοφόρο όχημα – ψυγείο 
τους συλλεγόμενους κάδους από τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία, με μέσο καθαρό μεταφερόμενο 
φορτίο της τάξης του 1,3tn (1tn ελάχιστη και 1,5 tn μέγιστη μεταφερόμενη ποσότητα) σε ημερήσια 
βάση. Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των 38.250 χιλιομέτρων για τις τρεις σεζόν λειτουργίας της 
υπηρεσίας (85Km/ημέρα x 450 ημέρες), με μια μέση κατανάλωση του οχήματος της τάξης των 17lt 
καυσίμου /100Km και μια μέση εκτίμηση κόστους καυσίμου τα 1,3€/lt, το σύνολο των μεταφορών 
για τις τρεις σεζόν ανέρχεται σε 8.453€.  

 Για το κόστος του προσωπικού επίβλεψης λαμβάνεται υπόψη ένας επιβλέπων και ένα άτομο για 
γραμματειακή υποστήριξη. Ως Επιβλέπων εκτιμάται ένα άτομο που θα αναλάβει τη γενικότερη 
επίβλεψη της ορθής λειτουργίας του συστήματος της αποκομιδής για 7 περίπου μήνες και για τις 
τρεις περιόδους εργασιών, με μηνιαίες απολαβές της τάξης των 1.000€. Το συνολικό κόστος 
απασχόλησης του επιβλέποντα ανέρχεται σε 21.000€. Το άτομο αυτό θα αποτελέσει το συνδετικό 
κρίκο του οδηγού της αποκομιδής και της ομάδας έργου που θα οριστεί από τον ανάδοχο. Η 
γραμματειακή υποστήριξη εκτιμάται ότι απαιτείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου LIFE, δηλαδή 
για 30 μήνες. Το άτομο αυτό θα έχει ως έδρα τα γραφεία της Υπηρεσίας. Το συνολικό κόστος 
απασχόλησης του ατόμου αυτού εκτιμάται σε 22.500€. Τα δυο αυτά άτομα θα απασχοληθούν και 
για τις δυο υπηρεσίες, αποκομιδής και διαχείρισης, εκτιμώντας απασχόληση του 55% του χρόνου 
τους για την αποκομιδή και 45% του χρόνου τους για τη διαχείριση. Το συνολικό κόστος 
επίβλεψης για την υπηρεσία της αποκομιδής, για το σύνολο των τριών περιόδων λειτουργίας, έχει 
εκτιμηθεί σε 23.925€. 

Ο ανάδοχος για τη συγκεκριμένη υπηρεσία θα αμείβεται σε μηνιαία βάση, για το σύνολο των μεταφορών 
που υλοποιεί στον κάθε μήνα. Η πιστοποίηση των μεταφορών θα γίνεται με βάση τις καταγραφές του 
ειδικού καταγραφικού συστήματος (GPS-GIS), που θα καλείται μαζί με το τιμολόγιο να υποβάλει στην 
υπηρεσία. 
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Πίνακας 1. Ανάλυση εκτίμησης κόστους συλλογής και μεταφοράς 
  

Κόστος οχήματος για τις 3 περιόδους (που 
περιλαμβάνει απόσβεση, συντήρηση, 

ασφάλιση,  
29.099 

Κόστος απασχόλησης οδηγού 17.938 

Κόστος λοιπού εξοπλισμού (κάδοι, σύστημα 
GPS) 

6.700 

Σύνολο μεταφορικών (μεταφορά 
υπολειμμάτων από τις ξενοδοχειακές 

μονάδες προς την πιλοτική) 
8.453 

Κόστος προσωπικού επίβλεψης και 
υποστήριξης (επιβλέπων και γραμματειακή 
υποστήριξη) υπολογιζόμενο ως το 55% της 

απασχόλησης τους 

23.925 

Κόστος αποκομιδής και μεταφοράς στην 
πιλοτική μονάδα (σε €) 

86.115 

ΦΠΑ 24% 20.667,60 

Συνολικό κόστος αποκομιδής και 
μεταφοράς στην πιλοτική μονάδα (σε €) 

106.782,60 

  

Κόστος αποκομιδής και μεταφοράς στην 
πιλοτική μονάδα (σε €/ημέρα) χωρίς ΦΠΑ 

191,366 

 
 

Β1.2 Υπηρεσίες διαλογής και διαχείρισης τροφικών υπολειμμάτων ξενοδοχείων και λειτουργία 
πιλοτικής μονάδας 
 
Για την εκτίμηση του κόστους της υπηρεσίας της διαχείρισης των τροφικών υπολειμμάτων και της 
λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας, ο ανάδοχος θα αμείβεται για την εργασία αυτή με βάση την ποσότητα 
(σε tn) που διαχειρίζεται. Στην παρούσα παράγραφο, γίνεται αναλυτική παρουσίαση εκτίμησης του 
κόστους της υπηρεσίας αυτής. 
Για την εκτίμηση του κόστους διαχείρισης απαιτείται αρχικά ο προσδιορισμός της προς διαχείριση 
ποσότητας. Στον Πίνακα  που ακολουθεί παρουσιάζεται η εκτίμηση της ελάχιστης συνολικής προς 
διαχείριση ποσότητας τροφικών υπολειμμάτων από τον ανάδοχο. 

Συνολικές Εβδομάδες Εργασίας                64  εβδομάδες 

Ημέρες Εργασίας / Εβδομάδα                  6   

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ              384  ημέρες 

Μέση Ποσότητα Διαχείρισης / Ημέρα                  
1,3  

tn  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 499 tn  

 
Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, λαμβάνονται υπόψη: 

 14 εβδομάδες διαχείρισης για τον πρώτο χρόνο (μεταξύ 1η Αυγούστου 2017 – 31η Οκτωβρίου 2017) 

 25 εβδομάδες διαχείρισης για τον δεύτερο χρόνο (μεταξύ 1η Απριλίου 2018 – 31η Οκτωβρίου 2018) 

 25 εβδομάδες διαχείρισης για τον τρίτο χρόνο (μεταξύ 1η Απριλίου 2019 – 31η Οκτωβρίου 2019) 
Σημειώνεται ότι, ο ανάδοχος καλείται να εξασφαλίσει στο σύνολο της υπηρεσίας τουλάχιστον την 
ελάχιστη απαιτούμενη προς διαχείριση ποσότητα, που είναι ο 1tn. Στην περίπτωση δηλαδή που ο 
ανάδοχος εξασφαλίσει την ελάχιστη αυτή ποσότητα για το σύνολο των 384 ημερών, θα πρέπει να 
παραδώσει στην Υπηρεσία ζυγολόγια διαχείρισης τουλάχιστον 384tn. Η ποσότητα αυτή μπορεί να είναι 
μικρότερη, μόνο στην περίπτωση εκείνη όπου θα μειωθεί το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα των εργασιών 
λόγω καθυστερήσεων στην λειτουργία της πιλοτικής μονάδας, και μόνο εφόσον αυτό συμφωνηθεί με την 
Υπηρεσία. Η Υπηρεσία, μπορεί να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, μόνο στην περίπτωση 
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που κριθεί απαραίτητο και διαθέτει σχετική έγκριση αλλαγής του χρονοδιαγράμματος του έργου από το 
LIFE. Τονίζεται επίσης ότι, ο Ανάδοχος καλείται να εξυπηρετεί τα συνεργαζόμενα με το έργο LIFE 
ξενοδοχεία και να καλύπτει τις ανάγκες αποκομιδής αυτών, όπως έχει συμφωνηθεί στο συμφωνητικό 
συνεργασίας αυτών με την Υπηρεσία. 
Για την προεκτίμηση του κόστους διαλογής και διαχείρισης τροφικών υπολειμμάτων ξενοδοχείων και 
λειτουργία πιλοτικής μονάδας λήφθηκαν υπόψη: 

 Λαμβάνοντας υπόψη την απασχόληση 4 ατόμων, με μια ωριαία εκτίμηση κόστους τα 8,5€/ώρα και 
την ημερήσια απασχόλησή τους για 4 ώρες, τότε εκτιμάται ότι για το προσωπικό αυτό, για το σύνολο 
των τριών περιόδων (δλδ για 384 ημέρες), το κόστος απασχόλησής του ανέρχεται σε 52.224€.  

 Για τα κόστη ενέργειας λήφθηκαν υπόψη η εγκατέστημένη ισχύς 35KW, η τετράωρη λειτουργία για 
384 ημέρες και η τιμή της κιλοβατο-ώρας 0,1250€/ KWh. Το κόστος ενέργειας για τις τρεις περιόδους 
λειτουργίας ανέρχεται σε 6.720€. 

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι, το κόστος αγοράς του εξοπλισμού της μονάδας της χειροδιαλογής 
ανέρχεται στις 35.000€ και με βάση έναν συντελεστή 2%, το κόστος συντήρησης του εξοπλισμού 
αυτού ανέρχεται σε 2.100€. Σημειώνεται ότι, ο ανάδοχος της υπηρεσίας θα είναι υπεύθυνος για τη 
λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας χειροδιαλογής της πιλοτικής μονάδας του 
έργου και όχι για τη λειτουργία του εξοπλισμού της μονάδας ηλιακής ξήρανσης. 

 Για την ορθή και ολοκληρωμένη λειτουργία των υπηρεσιών της διαλογής και λειτουργίας της 
πιλοτικής μονάδας, θα απαιτηθεί και ένας φορητός υπολογιστής, ο οποίος θα συνδέεται με το 
σύστημα τηλεχειρισμού για αυτόματη αποθήκευση των δεδομένων σε ημερήσια βάση και 
επεξεργασία αυτών. Επίσης, στη μονάδα της χειροδιαλογής, θα απαιτηθεί και η αγορά μιας ζυγαριάς, 
στην οποία θα γίνεται η ζύγιση του υπολείμματος του εισερχόμενου κλάσματος, προκειμένου ο 
ανάδοχος να είναι σε θέση να γνωρίζει την περίσσεια ποσότητα που θα πρέπει να μεταφέρει στη 
Μονάδα Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΠΑ), του Δήμου Ηρακλείου. Στο σημείο αυτό 
σημειώνεται ότι υποχρέωση του αναδόχου είναι η πλήρης τήρηση στοιχείων της ποσότητας αυτής, με 
βάση την οποία θα γίνεται και η χρέωση του αναδόχου για τη μεταφορά και διάθεση αυτού του 
υπολείμματος στη ΜΠΑ. Επιπρόσθετα, στο κόστος αυτό λαμβάνεται υπόψη και ότι και επιπλέον 
μικροεξοπλισμός ενδέχεται να απαιτηθεί κατά τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής. Προτείνεται η 
αγορά 4 καμερών που θα εγκατασταθούν στην πιλοτική μονάδα, με δυνατότητα σύνδεσης στον 
φορητό υπολογιστή, για έλεγχο και παρακολούθηση και καταγραφή. Η εκτίμηση του συνολικού 
κόστους του έξτρα αυτού εξοπλισμού ανέρχεται στις 7.000€. Σημειώνεται ότι, ο εξοπλισμός αυτός 
αποσβένεται στο σύνολό του στη διάρκεια του έργου. 

 Κατά τη λειτουργία της πιλοτικής μονάδας, από τη μέση συνολική εκτιμώμενη προς διαχείριση 
εισερχόμενη ποσότητα στη μονάδα της χειροδιαλογής (499tn) εκτιμάται ότι, περίπου το 25% αυτής 
θα απορρίπτεται σε αυτό το στάδιο διαχείρισης. Επίσης, οι εισερχόμενες ποσότητες δε θα είναι 
πάντα με ακρίβεια σταθερές. Θα υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποια από την εισερχόμενη ποσότητα 
στη μονάδα θα απορρίπτεται πριν από τη χειροδιαλογή. Η ποσότητα αυτή εκτιμάται επίσης στο 25% 
της συνολικής προς διαχείριση ποσότητας της μονάδας. Συνολικά δηλαδή, περίπου 125tn δε θα 
διαχειρίζονται εντός της μονάδας και θα απορρίπτονται στη ΜΠΑ, με κόστος 23,7€/tn (πλέον ΦΠΑ). 
Το συνολικό αυτό κόστος απόρριψης στην ΜΠΑ ανέρχεται στις 5.916€.  

 Για την υλοποίηση της ανάλυσης της σύνθεσης του εισερχόμενου στην πιλοτική μονάδα κλάσματος, ο 
ανάδοχος θα κληθεί για το σκοπό αυτό να απασχολήσει προσωπικό, το οποίο θα εκπαιδευτεί 
κατάλληλα από προσωπικό του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, που είναι και ο υπεύθυνος εταίρος του 
έργου για το κομμάτι αυτό. Σημειώνεται ότι, ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την ανάλυση της 
σύνθεσης του προσωπικού του αναδόχου θα είναι πλέον της απαιτούμενης ημερήσιας (4ωρης) 
εργασίας τους. Η ανάλυση της σύνθεσης των τροφικών υπολειμμάτων που θα συλλέγονται από τα 
ξενοδοχεία και θα οδηγούνται στην πιλοτική μονάδα, θα γίνει με βάση κάποια standards που θα 
οριστούν από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Έχει γίνει εκτίμηση ότι, για το σύνολο των τριών 
περιόδων θα εργαστούν και τα 4 άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος και θα απαιτηθούν περίπου 
12 ημέρες, με 6 ώρες εργασίας ανά ημέρα και με ωριαίο κόστος τα 8,5€/ώρα. Η συνολική δαπάνη για 
την εργασία αυτή έχει εκτιμηθεί στις 2.448€. 

 Κατά τη διάρκεια του έργου, στις 2,5 περιόδους λειτουργίας αυτού, θα πρέπει να γίνονται και 
συγκεκριμένες δειγματοληψίες των υλικών. Τα δείγματα που θα συλλέγονται, θα πρέπει να 
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αποστέλλονται, τόσο στην Αθήνα, όσο και στη Γερμανία, στους αντίστοιχους εταίρους. Έχει γίνει 
εκτίμηση ότι περίπου 300Kg υλικού θα σταλούν στη διάρκεια του έργου στο Ελεύθερο Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, στη Γερμανία, με ένα μέσο κόστος περίπου 6,5€/Kg, ενώ αντίστοιχα θα 
σταλούν στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, περίπου 3.000Kg, με ένα μέσο κόστος αποστολής 
περίπου 1,0€/Kg. Τα δείγματα αυτά θα σταλούν για αναλύσεις στα 2 αυτά ερευνητικά ιδρύματα που 
συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έργο. Πέρα όμως από τις ποσότητες αυτές, περίπου 30.000Kg που θα 
προκύψουν από τη λειτουργία της πιλοτικής μονάδας και με ένα μέσο κόστος 0,2€/Kg θα 
μεταφερθούν προς αποθήκευση σε χώρο που διαθέτει το ΤΕΙ Κρήτης. Το συνολικό κόστος αποστολής 
υλικού στα πανεπιστημιακά ιδρύματα εκτιμάται σε 10.950€. 

 Το προσωπικό της επίβλεψης, όπως έχει αναφερθεί και στην υπηρεσία της αποκομιδής, είναι κοινό, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 45% του χρόνου απασχόλησης αυτού υπολογίζεται για την υπηρεσία της 
λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας και το 55% αυτού για την υπηρεσία της αποκομιδής.  

 Το συνολικό κόστος επίβλεψης για την υπηρεσία της λειτουργίας της μονάδας, για το σύνολο των 
τρεις περιόδων λειτουργίας, έχει εκτιμηθεί σε 19.575€.   

Ο ανάδοχος για τη συγκεκριμένη υπηρεσία θα αμείβεται σε μηνιαία βάση, για το σύνολο της ποσότητας 
που διαχειρίζεται. Η πιστοποίηση της διαχειριζόμενης ποσότητας θα γίνεται με βάση τις καταγραφές σε 
ειδικές καρτέλες (ζυγολόγια) του εισερχόμενου στην πιλοτική μονάδα κλάσματος τροφικών 
υπολειμμάτων, καθώς και του προς απόρριψη κλάσματος στην ΜΠΑ, που επίσης θα σημειώνεται σε 
ειδικές, ξεχωριστές καρτέλες από τον ανάδοχο. Οι καρτέλες αυτές θα παραδίδονται μαζί με το αντίστοιχο 
τιμολόγιο στην υπηρεσία. 

 
Πίνακας 2. Ανάλυση εκτίμησης κόστους λειτουργίας πιλοτικής μονάδας 

   

Κόστος απασχολούμενου εργατικού προσωπικού (4 
άτομα)  

52.224 

Κόστος ενέργειας  6.720 

Κόστος συντήρησης εξοπλισμού χειροδιαλογής 2.100 

Κόστος αγοράς εξοπλισμού (περιλαμβάνει Η/Υ, 
ζυγαριά και λοιπός μικροεξοπλισμός)  

7.000 

Κόστος υπολείμματος προς απόριψη στην ΜΠΑ 5.916 

Κόστος ανάλυσης σύνθεσης εισερχόμενου 
κλάσματος στην πιλοτική μονάδα 

2.448 

Κόστος αποστολής δειγμάτων σε Αθήνα και 
Γερμανία 

10.950 
 

Κόστος προσωπικού επίβλεψης και υποστήριξης 
(επιβλέπων και γραμματειακή υποστήριξη) 

υπολογιζόμενο ως το 45% της απασχόλησης τους 
19.575 

Κόστος λειτουργίας πιλοτικής μονάδας (σε €) 106.933 

ΦΠΑ 24% 25.663,92 

Συνολικό κόστος λειτουργίας πιλοτικής μονάδας 
(σε €) 

132.596,92 

  

Κόστος λειτουργίας πιλοτικής μονάδας (σε €/tn 
εισερχόμενου) 

265,72 
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Γ. Άρθρα τιμολογίου 

 

Άρθρο 1: «Δαπάνες για την συλλογή και μεταφορά των υπολειμμάτων τροφίμων στην πιλοτική 
μονάδα» 

Περιλαμβάνονται, όπως αναλυτικά αναφέρονται και στις προηγούμενες παραγράφους, οι συνολικές 
δαπάνες για τη συλλογή και μεταφορά των υπολειμμάτων τροφίμων στην πιλοτική μονάδα, οι οποίες 
σχετίζονται με την αμοιβή του προσωπικού που προσλαμβάνει και διαθέτει ο ανάδοχος για να εργάζεται 
για την συλλογή και μεταφορά των υπολειμμάτων τροφίμων, καθώς και οι δαπάνες προμήθειας και 
συντήρησης του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά την συλλογή και μεταφορά καθ’ όλη την 
διάρκεια της σύμβασης σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Διακήρυξη, την Συγγραφή Υποχρεώσεων και 
τα λοιπά τεύχη.  

Τιμή (αριθμητικώς) :  86.115,00€ 

(ολογράφως) Ογδόντα έξι χιλιάδες εκατόν δέκα πέντε 
ευρώ 

 

Άρθρο 2: «Δαπάνες για την λειτουργία της πιλοτικής μονάδας ηλιακής ξήρανσης» 

Περιλαμβάνονται, όπως αναλυτικά αναφέρονται και στις προηγούμενες παραγράφους, οι συνολικές 
δαπάνες για τη λειτουργία της πιλοτικής μονάδας, οι οποίες σχετίζονται με την αμοιβή του προσωπικού 
που προσλαμβάνει και διαθέτει ο ανάδοχος για να εργάζεται για την λειτουργία της πιλοτικής μονάδας 
ηλιακής ξήρανσης, οι δαπάνες προμήθειας και συντήρησης του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά 
την λειτουργία καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και κάθε άλλη λειτουργική δαπάνη σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στην Διακήρυξη, την Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη.  

Τιμή (αριθμητικώς) :  106.933€ 

(ολογράφως) Εκατόν έξι χιλιάδες εννιακόσια τριάντα 
τρία ευρώ  
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Γ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ Μον. 
Μετρησης 

Τιμή 
μονάδας 

Ποσότητα Δαπάνη (€) 

1 

Άρθρο 1: «Δαπάνες για την 
συλλογή και μεταφορά των 
υπολειμμάτων τροφίμων στην 
πιλοτική μονάδα» 

Ημέρες 191,366 450 86.115,00 

ΦΠΑ 24% 20.667,60 

ΣΥΝΟΛΟ 1 106.782,60 

2 
Άρθρο 2: «Δαπάνες για την 
λειτουργία της πιλοτικής 
μονάδας ηλιακής ξήρανσης» 

τόνοι 214,294 499 106.933,00 

 ΦΠΑ 24%    25.663,92 

 ΣΥΝΟΛΟ 2    132.596,92 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 193.048 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 239.379,52 

 

 

Συντάχθηκε από 

 

 

 

Γεωργίου Μαρία 

ΠΕ7 Χημικός Μηχανικός 

Θεωρήθηκε από 

 

 

 

Στυλιανίδης Νίκος 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 

Δ/ντης ΤΥ ΕΣΔΑΚ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV –Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) 
ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ & ΣΚΟΥΛΑΔΩΝ 22, 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 712 02 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΚΑΙ MΕΘΟΔΩΝ EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΔΙΆΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: 
 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE F4F»» 

 
 

 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2017 
 

Το έργο LIFE+F4F 
χρηματοδοτείται ως προς την 

αξία του κατά 60% από το 
χρηματοδοτικό μέσο LIFE της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (για το 
περιβάλλον LIFE 2014-2020 και 

κατά 40% από ίδιους πόρους 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΕΙΣΘΕΙΣΑ 
ΤΙΜΗ (€) (ΠΡΟ ΦΠΑ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΠΡΟ 
ΦΠΑ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΠΡΟ 
ΦΠΑ) 

1 

Άρθρο 1: «Δαπάνες για την 
συλλογή και μεταφορά των 
υπολειμμάτων τροφίμων στην 
πιλοτική μονάδα» 

86.115,00   

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1 86.115,00   

2 

Άρθρο 2: «Δαπάνες για την 
λειτουργία της πιλοτικής 
μονάδας ηλιακής ξήρανσης» 106.933,00   

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2 106.933,00   

 ΣΥΝΟΛΟ 193.048,00   

 
     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ,……………………………………… 

 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΤΕΥΔ  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ) 
- Αναθέτουσα Αρχή: ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [50563] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Αρχ. Μακαρίου 22 & Σκουλάδων, 71202, Ηράκλειο 
Κρήτης] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Μαρία Γεωργίου] 
- Τηλέφωνο: 2810361618/10 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [esdak@otenet.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.esdak.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[Παροχή Υπηρεσία για την: « Αποκομιδή και μεταφορά υπολειμμάτων τροφίμων και λειτουργία πιλοτικής 
μονάδας (FOOD FOR FEED) F4F»] CPV: [90500000-2 «Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και 
απόβλητα»] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17PROC001567101] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε υπηρεσίες : [Γενικές Υπηρεσίες] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽  
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

Δεν εφαρμόζεται 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

[] Ναι [] Όχι  
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(«αυτοκάθαρση»)
xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 

[] Ναι [] Όχι 
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αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxxiii

; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Συμπληρώνεται βάσει των ζητούμενων του 
άρθρου 2.2.4. της διακήρυξης  
[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής xxxiv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Συμπληρώνεται βάσει των ζητούμενων του 
άρθρου 2.2.5. της διακήρυξης  
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
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[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Δεν απαιτείται 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Δεν απαιτείται 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, 
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Συμπληρώνεται βάσει των ζητούμενων του 
άρθρου 2.2.6.α. της διακήρυξης  
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

Δεν απαιτείται 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 

 
 
[] Ναι [] Όχι 



Σελίδα 107 από 128 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας; 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

Συμπληρώνεται βάσει των ζητούμενων του 
άρθρου 2.2.6.β. της διακήρυξης  
 
α)[......................................……] 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

Συμπληρώνεται βάσει των ζητούμενων του 
άρθρου 2.2.6.γ. της διακήρυξης  
 [……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

 
[] Ναι [] Όχι 
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ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Συμπληρώνεται βάσει των ζητούμενων του 
άρθρου 2.2.7. της διακήρυξης  
 [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Συμπληρώνεται βάσει των ζητούμενων του 
άρθρου 2.2.7. της διακήρυξης  
] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxliv, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxlv. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ), προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του 
παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού με 
τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE F4F». 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

                                                           
i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
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ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15) 

 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix 
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽  

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
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xxiv

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli
 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlv
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - ΑΛΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 
 

1.  Επώνυμο :   

2.  Όνομα :    

3.  Ημερομηνία και τόπος γέννησης :    

4.  Υπηκοότητα :   

5.  Οικογενειακή Κατάσταση :    

6.  Εκπαίδευση :  

ΊΔΡΥΜΑ:    

Ημερομηνία:  

Από (μήνες/έτη)  

(Μήνες/έτη)   

 

  

Πτυχίο:   

(Σε περίπτωση σπουδών σε περισσότερα του ενός Ιδρύματα ή περισσότερα του ενός πτυχία ο πίνακας 
τροποποιείται κατάλληλα). 

  7.  Γλώσσες: (Βαθμοί 1 έως 5 για την ικανότητα, όπου  5 είναι το άριστα) :  

ΓΛΏΣΣΑ   ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 
ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Ελληνικά       

    

 
      

(Προστίθενται ή αφαιρούνται σειρές ανάλογα). 

8. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών:  

9.  Παρούσα θέση: (Αναγράφεται η σημερινή απασχόληση - θέση σε Επιχείρηση, Οργανισμό Δημοσίου ή 
Ιδιωτικού τομέα, ελεύθερος επαγγελματίας κλπ). 

10.  Έτη επαγγελματικής εμπειρίας: (Αναγράφονται τα συνολικά έτη πραγματικής επαγγελματικής εμπειρίας). 

11.  Κύρια προσόντα:  (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόμου που προκύπτουν από την 
μέχρι σήμερα επαγγελματική και άλλη εμπειρία του). 

12. Επαγγελματική απασχόληση:  
(Αναγράφεται η απασχόληση του σε όλες τις μέχρι σήμερα Επιχειρήσεις ή Υπηρεσίες ξεκινώντας από την 
σημερινή θέση απασχόλησης. Δίδονται στοιχεία όπως η χρονική διάρκεια παραμονής σε κάθε διαφορετική 
Επιχείρηση ή Υπηρεσία ή ενδεχομένως διαφορετική θέση, οι αρμοδιότητες και ευθύνες που είχε σε κάθε 
θέση). 

Χρονική διάρκεια: Από (μήνας/έτος) έως (μήνας/έτος) 
Χώρα: 
Ονομασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας: 
Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία: 
Αρμοδιότητες – ευθύνες: 

 
Χρονική διάρκεια: Από (μήνας/έτος) έως (μήνας/έτος) 
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Χώρα: 
Ονομασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας: 
Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία: 
Αρμοδιότητες – ευθύνες: 

 

13. Εμπειρία σχετική με την υπό ανάθεση σύμβαση : 
(Η αναγραφή ξεκινά από τις πλέον πρόσφατες συμβάσεις) 

  

ΧΩΡΑ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  

Από (μήνας/έτος) 
Έως (μήνας/έτος) 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΘΕΣΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 

                     Τόπος  –  Ημερομηνία 

 

               Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Έντυπο Συμμόρφωσης  

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Μεθοδολογία  για τη συγκεκριμένη παροχή 
υπηρεσιών. Η μεθοδολογία πρέπει να περιλαμβάνει, 
κατ' ελάχιστο, τα ακόλουθα κεφάλαια: 

ΝΑΙ 
  

1.1. Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογικής προσέγγισης  
για τη συλλογή των απορριμμάτων, μεταφορά τους και 
τελική τους διάθεση προς επεξεργασία. 

ΝΑΙ 
  

1.2. Τεχνικό  Πρόγραμμα λειτουργίας της πιλοτικής 
μονάδας και αντιμετώπιση ελλείψεων και 
προβλημάτων κατά τη λειτουργία αυτής. 

ΝΑΙ 
  

1.3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της 
σύμβασης. 

ΝΑΙ 
  

2.  Εμπειρία υποψηφίου- Οργανόγραμμα με τη 
στελέχωση της ομάδας παροχής των ζητούμενων 
υπηρεσιών όπου θα παρουσιάζονται τα καθήκοντα 
και η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της 
ομάδας, καθώς και στοιχεία για την 
αποτελεσματικότητα της δράσης της σε αντίστοιχες 
παρασχεθείσες υπηρεσίες. Το οργανόγραμμα θα  
συνοδεύεται από τα εξής υποβαλλόμενα στοιχεία: 

ΝΑΙ 

  

2.1. Κείμενο παρουσίασης της στελέχωσης της ομάδας 
παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών με σύντομη 
περιγραφή των μελών της ομάδας, όπου θα 
παρουσιάζεται με σαφήνεια οι αρμοδιότητες και τα 
καθήκοντα των μελών της ομάδας σε σχέση με τη 
παροχή υπηρεσιών και η οργανωτική 
αποτελεσματικότητα της ομάδας 

ΝΑΙ 

  

2.2. Υπεύθυνη Δήλωση για την Ομάδα παροχής της 
υπηρεσίας, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
διαγωνιζόμενου, συνοδευόμενη από πίνακα του 
προσωπικού της ομάδας παροχής της υπηρεσίας, στην 
οποία θα δηλώνεται και ο συντονιστής της. 

ΝΑΙ 

  

2.3. Βιογραφικά σημειώματα για το επιστημονικό 
προσωπικό και μόνο βάσει του άρθρου 2.2.6.β. της 
διακήρυξης, συνοδευόμενα από αποδεικτικά 
εμπειρίας και τυπικών προσόντων όπως 
παρουσιάζονται στο βιογραφικό 

ΝΑΙ 

  

2.4. Κάθε μέλους της ομάδας θα υποβάλλει υπεύθυνη 
δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
(i) σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος αναδειχθεί 
Ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού, θα παρέχει τις 
υπηρεσίες του στο χώρο του έργου. 
(ii) ότι τα στοιχεία του βιογραφικού του σημειώματος 
είναι ακριβή και αληθή (ισχύει μόνο για το 
επιστημονικό προσωπικό) 
(iii) ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους 
της παρούσας Διακήρυξης και της Συγγραφής 
Υποχρεώσεων, που αφορούν στη συμμετοχή του στη 
ομάδα παροχής της υπηρεσίας. 
Η ελάχιστη πραγματική εμπειρία για το επιστημονικό 
προσωπικό και μόνο θα αποδεικνύεται με βιογραφικά 
σημειώματα, τίτλους σπουδών και πιστοποιητικά  ή 
βεβαιώσεις εμπειρίας από αρμόδιους φορείς 

ΝΑΙ 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(δημόσιους ή ιδιωτικούς). 
 

3. Περιγραφή του απαιτούμενου εξοπλισμού για 
εκτέλεση της σύμβασης όπου θα παρουσιάζονται 
αναλυτικά:   

ΝΑΙ 
  

3.1. Τα στοιχεία του εξοπλισμού όπως ζητούνται στο άρθρο 
2.2.6.γ της διακήρυξης 

ΝΑΙ 
  

3.2. Πρόγραμμα συντήρησης για κάθε βασική μονάδα του 
εξοπλισμού και εγκατάστασης. 

ΝΑΙ 
  

3.3. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου, η οποία 
να βεβαιώνει την τακτική και έκτακτη συντήρηση και 
επισκευή βλαβών των απαιτούμενων μηχανημάτων/ 
οχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, είτε με 
ίδια μέσα, είτε μέσω τρίτων εξουσιοδοτημένων 
συνεργείων εκτός ή εντός του έργου σύμφωνα με τα 
τεχνικά φυλλάδια / προδιαγραφές του κατασκευαστή 
τους 

ΝΑΙ 

  

3.4. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου αναδόχου ότι σε 
περίπτωση βλάβης του οχήματος αποκομιδής θα είναι 
σε θέση να το αντικαταστήσει άμεσα με άλλο 
αντίστοιχο όχημα, χωρίς να δημιουργηθεί καμία 
δυσλειτουργία στην εκτέλεση της σύμβασης 

ΝΑΙ 

  

3.5. Αποδεικτικά για τον αδειοδοτημένο χώρο πλύσης των 
κάδων (π.χ. άδεια λειτουργίας, περιβαλλοντική 
αδειοδότηση ή ιδιωτικό συμφωνητικό σε περίπτωση 
που ο χώρος που θα χρησιμοποιήσει δεν είναι 
ιδιοκτησίας του). 

ΝΑΙ 

  

3.6. Αποδεικτικά για την τήρηση των προδιαγραφών του 
εγχειριδίου για τις πράσινες συμβάσεις της Ε.Ε.  (Green 
procurement) (π.χ. βιβλίο οχήματος για το ψυγείο 
αποκομιδής) 

ΝΑΙ 

  

4. Λήψη μέτρων πρόληψης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων 
καταστάσεων 

ΝΑΙ 
  

5. Διαδικασίες τήρησης των μέτρων υγιεινής και 
ασφάλειας (ISO 14001) και διαδικασίες διασφάλισης 
ποιότητας έργου (ISO 9001) 

ΝΑΙ 
  

6. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά 
συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, 
της οποίας έλαβαν γνώση 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Αριθμ. ___ ΕΥΡΩ: ..........   Αθήνα __/__/__ 

 

ΠΡΟΣ 

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) 

 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
......................................................(............................€), υπέρ του ........(επωνυμία) 
.....(διεύθυνση)...................................................... για τη συμμετοχή του στον διενεργούμενο διαγωνισμό 
της ...........(ημερομηνία).......... ή της μετ΄ αυτήν νέας ημερομηνίας σε περίπτωση αναβολής, για την 
ανάδειξη αναδόχου για «................................................» σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξή σας. 

Η εγγύηση καλύπτει μόνον τις υποχρεώσεις του υπερού η εγγύηση που απορρέουν από τη 
συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό, καθ’ όλο τον χρόνο της ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 3 (τρεις) 
ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου, που ισχύει κάθε φορά. 

Η παρούσα εγγύησή μας εκδίδεται βάσει του Π.Δ. 394/96 ΦΕΚ266/4.12.96 και ισχύει αποκλειστικά 
και μόνο μέχρι .............................. μετά την πάροδο της οποίας και εφόσον στο μεταξύ δεν μας 
κοινοποιήσετε νομίμως με Δικαστικό Επιμελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, 
απαλλασσόμεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή μας αυτή. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας 
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Η παρούσα μας ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση 
σας, ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση, όχι 
όμως μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

Μετά τιμής 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

  

ΑΡΙΘΜ. …………..   ΕΥΡΩ : .....................   Αθήνα ………………….. 

 

ΠΡΟΣ 

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, 

παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του 

«...............................................» μέχρι το ποσό των .................................. ΕΥΡΩ (................. €). 

Στο ποσόν αυτό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου εγγυόμαστε, και 

οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη σύμβαση 

«..........................................................................». 

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί μετά την 

επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας 

και θα το καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού 

της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 

έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς και μετά την επιστροφή σε μας της παρούσας. 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταμείου μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό 

ποσοτικού ορίου και σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 

του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο στη διακήρυξη. 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ. 

 

Με τιμή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Προσχέδιο Σύμβασης  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) 
Αρχ. Μακαρίου 22 &Σκουλάδων 

ΤΚ 71202, Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ. 2810-361610 

FAX: 2810-361620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: .............. 

Αριθ.Πρωτ: .............. 

 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE F4F» 

 

Ποσού ................... € χωρίς ΦΠΑ . 

Στο Ηράκλειο σήμερα στις  ........ του μηνός  ......... του έτους  ........ ημέρα ................ στα Γραφεία του 

Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) μεταξύ: 

1. του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) με ΑΦΜ:099781869, ΔΟΥ 

Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 22 & Σκουλάδων και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Μαμουλάκη Χαράλαμπο, καλούμενος εφεξής 

Εργοδότης και 

 

2. της εταιρείας .............................. (ΑΦΜ:................... ΔΟΥ: ...................... Ταχ.Δ/νση: 

..........................., Τ.Κ. ................... .......................), ως παρίσταται δια του νομίμου εκπροσώπου 

της  εταιρείας κ. .......................................... 

συμφωνήθηκαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω, στα οποία 

 ο μεν ΕΣΔΑΚ αναφέρεται ως «Φορέας Υλοποίησης του έργου» και «Αναθέτουσα Αρχή» και 

νομιμοποιείται για τη σύναψη της σύμβασης αυτής,  

 η δε «................................................» ως «Ανάδοχος» 

 η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μονάδων Επεξεργασίας και Μεθόδων Διάθεσης Στερεών 

Αποβλήτων του  Ε.Σ.Δ.Α.Κ είναι η «Διευθύνουσα Υπηρεσία» . 
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 Και «Προϊσταμένη Αρχή» είναι η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣΔΑΚ, με τις αρμοδιότητες που 

καθορίζονται από την ισχύουσα Νομοθεσία  

Ο πρώτος των συμβαλλομένων έχοντας υπ' όψη:  

1. Την απόφαση υπ’ αριθμ. 24797/22-12-2010 (ΦΕΚ 2147/31-12-10) του Γ.Γ. της Περιφέρειας 

Κρήτης (μετατροπή του ΕΣΔΑΚ σε ΦΟΔΣΑ). 

2. Την υπ' αριθμό ........................ (ΑΔΑ: ..........................) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 

ΕΣΔΑΚ με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου 

...................................................»  

3. ..................................................... 

4. ..................................................... 

5. Τις ισχύουσες διατάξεις σχετικές με την εκτέλεση της Υπηρεσίας κατά την ημερομηνία 

δημοπράτησης του έργου και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) των Τευχών Δημοπράτησης του 

έργου, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 
Στην εταιρεία «.....................................» την παροχή Υπηρεσίας για την «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (FOOD FOR FEED) F4F» κατόπιν 

ανοιχτής Δημοπρασίας μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ με καταληκτική ημερομηνία 

προσφορών την ................ σύμφωνα με την προσφορά που υπέβαλε στον διαγωνισμό και τα συμβατικά 

τεύχη του έργου. 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης έχουν εφαρμογή ιδίως οι παρακάτω διατάξεις: 

1. Ο ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

3. ..................................... 

4. ................................... 

5. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη 

αναφερόμενων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ., απόφασης κλπ) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Άρθρο 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείμενο της σύμβασης  παρουσιάζεται ακολούθως:  

Ο φορέας / ανάδοχος που θα αναλάβει την υλοποίηση του παρόντος έργου θα κληθεί να καλύψει το 

σύνολο των αναγκών αποκομιδής / συγκέντρωσης των διαχωρισμένων στην πηγή υπολειμμάτων 

τροφίμων από τα σημεία που θα του υποδειχθούν καθώς και το σύνολο των εργασιών που αφορούν στη 

λειτουργία της πιλοτικής μονάδας του έργου, που θα εγκατασταθεί στη θέση «Μαύρος Σπήλιος» της 

Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου και συγκεκριμένα εντός του οικοπέδου  

της υφιστάμενης Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΠΑ) Ηρακλείου του ΕΣΔΑΚ.  
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Αν και ο παρόν διαγωνισμός αναλύεται στα διαφορετικά τμήματα του λεπτομερώς, ποσοτικά και ποιοτικά, 

πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό ότι το έργο είναι πιλοτικό / ερευνητικό και ότι κάποιος βαθμός 

διαφοροποίησης στα επόμενα τρία χρόνια λειτουργίας του θα πρέπει να αναμένεται. Αυτή τη 

διαφοροποίηση θα πρέπει να τη δεχτεί ο ανάδοχος, εφόσον βέβαια κινείται σε λογικά πλαίσια, σχετίζεται 

με το έργο και την ουσία αυτού, και φυσικά αποτελεί προϊόν συζήτησης και διαπραγμάτευσης με την 

αναθέτουσα αρχή. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος συμφωνεί και αποδέχεται τον όρο ότι η όποια 

διαφοροποίηση δεν μπορεί να οδηγήσει σε αναπροσαρμογή σχετικού τιμολογίου. Επίσης, σε περίπτωση 

που προκύψει πρόβλημα με τη χωροθέτηση του έργου στη συγκεκριμένη περιοχή, η αμέσως επόμενη 

επιλογή είναι στο χώρο του ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων και ο ανάδοχος θα πρέπει να αποδεχθεί την αλλαγή αυτή, 

χωρίς καμία αναπροσαρμογή του σχετικού τιμολογίου. 

Αναλυτικότερα το αντικείμενο του έργου παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης. 

Το αντικείμενο της σύμβασης και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά στα Τεύχη 

Δημοπράτησης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Άρθρο  2 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ- 

Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία 

υπογραφής του παρούσας. 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται συνολικά  σε 450 ημέρες.  

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές 

/ενδιάμεσες προθεσμίες  ως εξής:  

o 90 ημέρες στην περίοδο μεταξύ 1η Αυγούστου με 31 Οκτωβρίου 2017 

o 180 ημέρες στην περίοδο μεταξύ 1η Απριλίου με 31 Οκτωβρίου 2018 

o 180 ημέρες στην περίοδο μεταξύ 1η Απριλίου με 31 Οκτωβρίου 2019 

Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται 

πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν 

οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να 

υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή,  αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, 

χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 

της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος 

του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.  

Άρθρο  3 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

-Αν ο Ανάδοχος, με υπαιτιότητα του, δεν τηρήσει τη συμβατική προθεσμία περαίωσης των υπηρεσιών, 

βαρύνεται με ποινική ρήτρα. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 

κοινοποιείται στον Ανάδοχο. Εισπράττεται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή 

της ή σε περίπτωση υποβολής ένστασης, μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την 

απόρριψη της ένστασης από την Προϊσταμένη Αρχή. 

-Σημαντικότατη παράβαση της σύμβασης είναι η μη εξασφάλιση της καθημερινής συλλογής των 

τροφικών υπολειμμάτων και της καθημερινής λειτουργίας της εγκατάστασης. Η μη τήρηση της 
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συγκεκριμένης υποχρέωσης του Αναδόχου θεωρείται ουσιώδης πλημμέλεια που πρέπει άμεσα να αρθεί 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Η συστηματική υπαίτιος εκ μέρους του μη τήρηση της υποχρέωσης 

του αυτής είναι λόγος έκπτωσης αυτού σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Η ποινική ρήτρα 

δεν επιβάλλεται εάν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία κατά το άρθρο 11 

της ΣΥ ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

- Η προθεσμία αποκομιδής των απορριμμάτων ανά περίπτωση ταυτίζεται με την προκαθορισμένη ανά 

σημείο αποκομιδής ημέρα εργασίας του αναδόχου. Στον ανάδοχο για κάθε μέρα υπέρβασης της 

προθεσμίας αποκομιδής υπαιτιότητας από μέρους του, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 350,00€. 

-Σε περίπτωση επιβολής προστίμου στην εγκατάσταση που οφείλεται σε περιβαλλοντικούς λόγους, το 

πρόστιμο θα επιβαρύνεται ο Ανάδοχος. 

-Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής (πέραν της προθεσμίας πληρωμής τους) των τρεχόντων 

λογαριασμών ΟΚΩ (ΔΕΗ, ΔΕΥΑΗ) οι οποίοι βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο ΕΣΔΑΚ διατηρεί το 

δικαίωμα: 

 μη πληρωμής του τρέχοντος μηνιαίου λογαριασμού υπηρεσιών του Αναδόχου έως και την 

αποδεδειγμένη εξόφληση των οφειλομένων. Για την καθυστέρηση πληρωμής του λογαριασμού 

αυτού, ο Ανάδοχος δε θα δικαιούται τόκους υπερημερίας αφού η καθυστέρηση πληρωμής του 

λογαριασμού, θα είναι με δική του υπαιτιότητα. 

 παρακράτησης των οφειλόμενων ποσών από το τρέχοντα μηνιαίο λογαριασμό λειτουργίας της 

Μονάδας, ώστε να μη δημιουργείται κίνδυνος διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης των μηχανημάτων εξυπηρέτησης, ή οποιασδήποτε αστοχίας της 

εγκατάστασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, όπου η παραλαβή των τροφικών υπολειμμάτων είναι 

αδύνατη, ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με το κόστος μεταφοράς και διάθεσης (τέλος εισόδου) των 

απορριμμάτων από τη πιλοτική μονάδα στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων. 

Τα παραπάνω ποσά θα παρακρατούνται από τον επόμενο μηνιαίο λογαριασμό λειτουργίας του Έργου.   

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της Ε.Σ.Υ. 

Άρθρο 4 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κάθε μήνα σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών. Ο Ανάδοχος 

θα προσκομίζει υποχρεωτικά στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα που έπεται του μήνα εργασιών στον 

ΕΣΔΑΚ τον λογαριασμό - πιστοποίηση των εργασιών, το τιμολόγιο  με τα νόμιμα δικαιολογητικά για 

την έκδοση του αντίστοιχου εντάλματος πληρωμής. Σε κάθε λογαριασμό θα παρατίθενται οι 

συνολικές προβλεπόμενες εργασίες της μελέτης όπως ορίζονται στο τιμολόγιο μελέτης και θα 

περιλαμβάνει τις ποσότητες (ημέρες αποκομιδής και τόνους επεξεργασίας εισερχόμενου οργανικού 

κλάσματος στην πιλοτική μονάδα)  των επιμέρους εργασιών που υλοποιήθηκαν στη διάρκεια του 

μήνα.  

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται μετά την πιστοποίηση της πλήρους εκτέλεσης της παρεχομένης 

υπηρεσίας από τους επιβλέποντες και την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής του ΕΣΔΑΚ.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
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Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 15 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού. 

Άρθρο  5 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στη 

Διακήρυξη. Ειδικότερα για την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

συμμορφώνεται με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, σχετικό με διαχείριση των στερεών αποβλήτων: 

1. το Ν. 1650/1986 (Α΄ 160) για την «Προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε από το 

Ν. 3010/2002 (Α’ 91) 

2. τη ΚΥΑ 15393/2332/2002 (Β’ 1022) για τη «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες» 

3. τη ΚΥΑ 11014/703/2003 (Β’ 332) για τη «Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης 

και αξιολόγησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων» 

4. την ΚΥΑ 29407/3508/2002 (Β΄ 1572) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων»  

5. την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β΄ 1909) «Μέτρα και όροι για διαχείριση στερεών αποβλήτων – 

Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης», όπως αντικατέστησε την ΚΥΑ 69728/824/1996 (Β΄ 358) 

6. την ΚΥΑ 114218/1997 (Β΄ 1016) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων»\ 

7. Του Ν 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 147/8-8-

2016). 

8. την Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της 26ης Απριλίου 1999, 

σχετικά με την «Υγειονομική ταφή των αποβλήτων» 

9. την Απόφαση 2003/03/ΕΚ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της 19ης Δεκεμβρίου 2003, 

σχετικά με τον «Καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους 

υγειονομικής ταφής» 

                                                           
15

 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 
εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
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10. την Οδηγία 1996/61/ΕΚ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της 24ης Σεπτεμβρίου 1996, 

σχετικά με την «Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης» 

11. τους κατευθυντήριους οδηγούς του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του ΥΠΕΚΑ, σχετικά 

με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης και τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές 

στη διαχείριση των αποβλήτων 

12. Τις με αριθμ. πρωτ. 2068/10-06-2006 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και την με αρ. 

πρωτ. 1026/3-9-2015απόφαση παράτασης αυτής, της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ.  

13. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 

εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κλπ.) 

που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω. 

Για τις περιπτώσεις τροποποίησης, συμπλήρωσης, κατάργησης, αντικατάστασης ή έκδοσης νέων 

νομοθετικών ρυθμίσεων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί και να ενημερώνεται για 

κάθε εξέλιξη στο χώρο της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας. Τυχόν παραλήψεις ή 

παραβάσεις, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, εφόσον η διευθέτησή τους είναι δική του αρμοδιότητα και 

εξαρτάται από τον ίδιο. 

Άρθρο  6 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 

Σύμφωνα με την Αναλυτική Διακήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης που μετά την υπογραφή του ιδιωτικού 

συμφωνητικού αποτελούν τα συμβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 

1. Η παρούσα Σύμβαση 

2. Η διακήρυξη του διαγωνισμού και τα Παραρτήματας της 

3. Η Οικονομική προσφορά Αναδόχου 

4. Το τεύχος αναλυτικού προϋπολογισμού 

5. Το τεύχος της  ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων 

6. Το τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών των Τευχών Δημοπράτησης 

7. Η τεχνική προσφορά Αναδόχου 

Άρθρο  7 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση του έργου ο Ανάδοχος κατέθεσε σήμερα την από ................. υπ' αριθμ. 

.........................εγγυητική επιστολή της “............................», συνολικού ποσού ........................ Ευρώ, που 

αποτελεί ποσό του 5% της Σύμβασης (χωρίς το ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. 

Η εγγύηση Καλής Εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους 

της σύμβασης που έχει υλοποιηθεί και παραληφθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

της παρούσας Παροχής Υπηρεσιών. 

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή, ποσοτική και 

ποιοτική των υπηρεσιών από την Προϊσταμένη Αρχή και την εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν 

απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους.  

Άρθρο 8 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την 

κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (σε ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ.), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για 

την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Άρθρο  9 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά στην ΕΣΥ και  

στις Τεχνικές Προδιαγραφές, τεύχη που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό και εξοπλισμό για την 

εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει με την 

υποβολή της προσφοράς του.  

Ο Ανάδοχος πρέπει να καλύπτει νόμιμα τη λειτουργία, τη συντήρηση και φύλαξη του Έργου σε 24ωρη 

βάση και επαφίεται στον Ανάδοχο να καταστρώσει κατά τέτοιο τρόπο το πρόγραμμα λειτουργίας, 

συντήρησης του Έργου (πάντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Τεύχη Δημοπράτησης) σε ανθρώπινο 

δυναμικό και μηχανικά μέσα, ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή να εξασφαλίζεται η σωστή και εύρυθμη 

λειτουργία του. Το ελάχιστο ανθρώπινο δυναμικό θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τα  άτομα που 

περιγράφεται στην παράγραφο 2.2.6 της Διακήρυξης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που δήλωσε κατά 

την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της 

ομάδας. Η Ομάδα Επίβλεψης ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωση 

του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας.  

Επισημαίνεται ότι το προσωπικό για το οποίο ζητείται η εμπειρία, δεν μπορεί να αντικατασταθεί καθ’ όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης παρά μόνο από λεπτομερή αιτιολόγηση των λόγων και αποδοχή της Υπηρεσίας 

και μόνο από άτομο της ίδιας ειδικότητας με τα ίδια ή ανώτερα προσόντα και επαγγελματικές εμπειρίες. Η 

απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόμενου προσωπικού κατ' άτομο και της 

νομιμότητας του προγράμματος εργασίας αυτού είναι υποχρέωση του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέσει το απαιτούμενο γι' 

αυτό προσωπικό. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί μηχανήματα και υλικά που ανταποκρίνονται στους 

ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς, δηλ. τις ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές καθώς και τις 

προδιαγραφές του εργοδότη.  

Επίσης θα διατίθεται όποιος άλλος εξοπλισμός ή όχημα κρίνεται αναγκαίο για την εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων. Τα οχήματα αυτά θα δηλωθούν στη προσφορά του Αναδόχου, θα 

κατέχουν τις νόμιμες άδειες κυκλοφορίας, όπως και οι οδηγοί και χειριστές αυτών και ο Ανάδοχος οφείλει 

να τα επισκευάζει, να τα συντηρήσει και να τα ασφαλίσει με δικές του δαπάνες για κάθε κίνδυνο. 

Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει και να κρίνει την καταλληλότητα ή όχι των κάθε 

φύσεως μηχανικών μέσων και συναφών με αυτά ειδών που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης.  

Άρθρο  10 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
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Προκειμένου να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία, αλλά και η ασφάλεια του έργου και του 

περιβάλλοντος, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης, παρακολούθησης του είδους και της ποσότητας των εισερχόμενων-εξερχόμενων 

αποβλήτων και των αποδόσεων των επιμέρους εργασιών κ.λπ. 

Ο ΕΣΔΑΚ θα έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί όλους τους νόμιμους ελέγχους και να προβαίνει σε όλες 

τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να ελέγξει τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τους όρους της παρούσας 

σύμβασης, την ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις του, καθώς και 

κάθε άλλο στοιχείο απαιτηθεί για την ορθή παρακολούθηση του έργου. 

Ο ΕΣΔΑΚ θα έχει το δικαίωμα να διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους ελέγχους απόδοσης και τήρησης των 

όρων της σύμβασης όσες φορές το θεωρεί απαραίτητο. Οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις θα διεξάγονται 

είτε από προσωπικό του ΕΣΔΑΚ εντεταλμένο για την παρακολούθηση του έργου, είτε από εντεταλμένους 

εξωτερικούς συνεργάτες. 

Άρθρο 11 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του Αναδόχου επιλύονται κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η 

διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται 

διαφορετικά στο Νόμο. 

Άρθρο 12 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές  

εντολές της Υπηρεσίας που του δίνονται σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση ή τον Νόμο μπορεί να 

κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Σημαντικότατη παράβαση της σύμβασης είναι η μη εξασφάλιση της καθημερινής συλλογής των 

τροφικών υπολειμμάτων και της καθημερινής λειτουργίας της εγκατάστασης. Η μη τήρηση της 

συγκεκριμένης υποχρέωσης του Αναδόχου θεωρείται ουσιώδης πλημμέλεια που πρέπει άμεσα να αρθεί 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Η συστηματική υπαίτιος εκ μέρους του μη τήρηση της υποχρέωσης 

του αυτής είναι λόγος έκπτωσης αυτού σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. 

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν δικαιολογούν 

την εκ μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως 

αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο ή τη σύμβαση. Αν 

παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης 

μπορεί να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου. 

Άρθρo 13 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση δεσμεύει και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των εδώ συμβαλλομένων. 

Καμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή άλλη μεταβολή όρου ή διατάξεως της 

παρούσας σύμβασης θα είναι ισχυρή εκτός εάν έχει διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των συμβαλλομένων. 

Άρθρo 14 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα περιλαμβάνει τα εξής άρθρα: 
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Άρθρο 1.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο 2.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Άρθρο 3.  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Άρθρο 4. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Άρθρο 5.   ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Άρθρο  6.  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο  7.   ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Άρθρο 8. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

Άρθρο 9. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Άρθρο 10. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Άρθρο 11. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Άρθρο  12.  ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Άρθρο  13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο  14. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αναπόσπαστα στοιχεία και μέρος της παρούσας σύμβασης αποτελούν: 

Α) Ο πλήρης φάκελος των Τευχών Δημοπράτησης, με βάση τον οποίο έγινε ο Διαγωνισμός 

Β) πλήρης «ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του Αναδόχου. 

Γ) ………………………   

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων εκτέλεσης της υπηρεσίας, τους οποίους και 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα εκ των οποίων (2) παρέλαβε ο Ανάδοχος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για τον ΕΣΔΑΚ 

Ο Πρόεδρος 

Για την Ανάδοχο  

«...............................» 

Ο Εκπρόσωπος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ   

Το εγχειρίδιο για τις πράσινες συμβάσεις θα αναρτηθεί σε μορφή pdf αρχείου στο ΕΣΗΔΗΣ. 
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