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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 

(ΕΣ∆ΑΚ) 

 

  

  

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
(ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)» 

 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 

(ΕΣ∆ΑΚ) 

 

 

∆ιακηρύσσει 

 

την µε ανοικτή δηµοπρασία επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: 

 

 
 
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
(ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)» 

 

 

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε:  

1. Το Ν. 4281/2014 « Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπ. Οικονοµικών κ.α. διατάξεις» 

2. την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Συµβουλίου Ευρωπαϊκής Κοινότητας  

3. το Π∆ 60/2007 µε το οποίο η παραπάνω οδηγία ενσωµατώνεται στην 

Ελληνική νοµοθεσία  

4. Το Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 
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5. Το ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06)  

6. Το Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.5.2012 τεύχος Α΄) περί «ρυθµίσεις για την 

τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση 

Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» άρθρο 6, παράγραφος 14 

7. Το Ν. 3979/11 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α΄) περί «Για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»  

8. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 

Καλλικράτης. 

9. Το Ν. 3886/2010 για τη «∆ικαστική προστασία που προηγείται της 

σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και 

υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ» 

10. Το Ν. 3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

11. Το Ν. 2362/95 «Περί δηµόσιου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις» 

12. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις»  

13. Το Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση 

υπόδικων… και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). 

14. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

15. Την Υ.Α. Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401 Β’) «Ρυθµίσεις για α) τη διαδικασία 

και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς 

χρονοσήµανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήµατος 

για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙ∆ µε χρήση 

ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων µεταξύ φορέων του 

δηµόσιου τοµέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙ∆». 

16. Την αρίθ πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα 

«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

17. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου 

Τοµέα» (ΦΕΚ 161 Α’). 

18. Ο Ν. 4152/2013  «Περί ληξιπρόθεσµων οφειλών»  

19. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων, Οδηγιών και Προεδρικών 

∆ιαταγµάτων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφεροµένων) 

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. 

20. Τις ισχύουσες διατάξεις (νόµοι, προεδρικά διατάγµατα κ.α. που διέπουν 

την παρούσα σύµβαση έστω κι αν δεν διέπονται ρητά παραπάνω. 

21. Τους όρους του παρόντος τεύχους 
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καλεί 

τους ενδιαφερόµενους σε Ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε 

σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου και για την εκτέλεση 

υπηρεσιών του άρθρου 11 της παρούσης και να υποβάλλουν προσφορά 

σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για το σύνολο των ειδών, 

δηλαδή προσφορές γίνονται δεκτές µόνο για το σύνολο της υπηρεσίας. 

 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από το 

πέρας της προβλεπόµενης προθεσµίας από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 

αποστολής της περίληψης της ∆ιακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επίσηµων 

Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δηµοσίευση, σύµφωνα µε τις 

παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 32 του Π.∆. 60/2007 και σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για το πλήρες κείµενο της 

∆ιακήρυξης από την ∆ιαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) στο οποίο δηµοσιεύεται το κείµενό της. 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr, 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

31/8/2015 
24/9/2015 

Ώρα 08:00 π.µ 

1/10/2015 

Ώρα 18:00 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει 

δυνατότητα υποβολής της προσφοράς στο Σύστηµα. 

 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

επικοινωνία µέσω του Συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µε 

υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του 

άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
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Αναθέτουσα Αρχή: 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΚΡΗΤΗΣ 

∆ιάρκεια Έργου: 

Επεξεργασία 150.000 tn απορριµµάτων, ήτοι 2 έτη από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής Σύµβασης, µε 

δικαίωµα προαίρεσης επεξεργασίας επιπλέον 75.000 tn 

απορριµµάτων µετά την ολοκλήρωση των 150.000 tn 

απορριµµάτων . 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 
5.801.295,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, (µε δικαίωµα 

προαίρεσης 8.436.877,50 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 

Αντικείµενο Σύµβασης µε 

βάση το κοινό λεξιλόγιο για 

τις δηµόσιες συµβάσεις: 

Κωδικοί CPV 

•  90513000-6 -Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης 

µη επικίνδυνων απορριµµάτων και αποβλήτων 

• 42900000-5 ∆ιάφορα µηχανήµατα γενικής και 

ειδικής φύσης 

Παραλαβή ∆ιακήρυξης: 

Σε ηλεκτρονική µορφή από τις διαδικτυακές πύλες 

www.promitheus.gov.gr, http://www.pamth.gov.gr, 

www.pta-emth.gr.  

∆ιαδικασία επιλογής του 

Αναδόχου: 

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε βάση την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 

Χρηµατοδότηση: 

Το έργο χρηµατοδοτείται από τον Κ.Α. 30-6162.009 

«∆ιαχείριση Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριµµάτων 

Ηρακλείου (Εκσυγχρονισµός και Λειτουργία)» του 

Προϋπολογισµού του ΕΣ∆ΑΚ  

 

Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της εργασίας 

κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) η παρούσα διακήρυξη 

β) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

γ) το τιµολόγιο 

δ) ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 

ε) η τεχνική περιγραφή 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ................................................................................................... i 
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Άρθρο 3: Αντικείµενο - Συµβατική Προθεσµία ................................................ 2 
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ΑΡΘΡΟ 7: Περιεχόµενο προσφορών ........................................................... 13 
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προσφορά» ................................................................................................ 14 

7.1.1. Υποφάκελος Α «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» ................................. 14 

7.1.2. Υποφάκελος Β «Τεχνική προσφορά» ............................................... 21 

7.1.3. Λοιπές διευκρινήσεις .......................................................................... 27 

7.2. Οικονοµική Προσφορά ..................................................................... 28 

Άρθρο 8: ∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών .............. 30 

Άρθρο 9: ∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών & Αναδειξης 

Προσωρινου Αναδοχου .............................................................................. 31 
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9.2.  Αξιολόγηση του υποφακέλου µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά ................................................................. 32 

9.3.  Αποσφράγιση του υποφακέλου µε την ένδειξη «Οικονοµική 

προσφορά» ................................................................................................ 33 

9.4. Ενστάσεις - Προσφυγές ..................................................................... 33 

9.5. ∆ιευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων ............................................ 35 
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∆ιαχείριση Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριµµάτων Ηρακλείου Κρήτης (Εκσυγχρονισµός & Λειτουργία) 

1 

∆ιακήρυξη Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ 

Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Ενιαίος Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης 

Απορριµµάτων Κρήτης (ΕΣ∆ΑΚ) 

 

Προϊσταµένη Αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό είναι η Εκτελεστική Επιτροπή του  

Ενιαίου Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Κρήτης (ΕΣ∆ΑΚ), στον οποίο θα 

κατατεθούν οι προσφορές. 

 
 

Οδός  Αρχ. Μακαρίου 22 & Σκουλάδων 

Ταχ.Κωδ. 71202 Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ. 2810 361610 

Fax 2810 361620 

 Ε-mail esdak@otenet.gr  

 

∆ιευθύνουσα υπηρεσία είναι η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μεθόδων 

Επεξεργασίας & ∆ιάθεσης Στερεών Αποβλήτων του ΕΣ∆ΑΚ. 

 

Η µεταβολή των παραπάνω αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, κατ' εφαρµογή 

των κειµένων διατάξεων, ή η µεταστέγαση τους σε άλλη διεύθυνση δεν 

επηρεάζει τη νοµιµότητα της παρούσας διακήρυξης ή της σύµβασης που θα 

υπογραφεί συνεπεία αυτής. Η αναθέτουσα αρχή ή ο εργοδότης αντίστοιχα 

υπέχει υποχρέωση να ενηµερώσει σχετικά τους ενδιαφερόµενους. 

 

Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι 

παρακάτω όροι έχουν την αντίστοιχη σηµασία: 

 

I. «Ενδιαφερόµενος» / «Ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας»  είναι κάθε 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ένωση ή 

κοινοπραξία φυσικών ή/και νοµικών προσώπων, που υποβάλλει κοινή 

προσφορά και προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα δηµοπρασία. 

II. «Προσφέρων»/ «∆ιαγωνιζόµενος» είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 

δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ένωση ή κοινοπραξία φυσικών ή/και 

νοµικών προσώπων, που έχουν υποβάλει Προσφορά στην παρούσα 

δηµοπρασία. 

III. «Ανάδοχος» είναι ο Προσφέρων/ ∆ιαγωνιζόµενος στον οποίο θα 

ανατεθεί µε Σύµβαση ή εκτέλεση του Έργου. 
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IV. Τεύχη διαγωνισµού: Τα περιγραφόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας 

τεύχη, που µετά την υπογραφή της σύµβασης καθίστανται συµβατικά. 

V. Επιτροπή: Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία προκύπτει έπειτα από 

κλήρωση, σύµφωνα µε το Άρθρο 26 του Ν. 4024/2011. 

 

ΆΡΘΡΟ 2: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

Η Μονάδα Προεπεξεργασίας Απορριµµάτων (εφεξής ΜΠΑ) βρίσκεται στην 

περιοχή «Μάντρα» της Ν. Αλικαρνασσού του δήµου Ηρακλείου. Πρόκειται για 

µια Μονάδα που προεπεξεργάζεται τα αστικά απορρίµµατα του ∆. Ηρακλείου 

µε τη µέθοδο της βιοξήρανσης. Έχει δυναµικότητα 75.000 τόνους οικιακών 

απορριµµάτων ετησίως, η οποία αντιστοιχεί σε ηµερήσια εισερχόµενη 

ποσότητα απορριµµάτων ίση µε 206,04 tn/d.  

Αναλυτική περιγραφή της ΜΠΑ παρατίθεται στο τεύχος Τεχνική Περιγραφή-

Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης. 

 

ΆΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

A. Αντικείµενο 

Συµβατικό αντικείµενο της παρούσας σύµβασης παροχής υπηρεσιών αποτελεί 

η επεξεργασία 150.000 τόνων αστικών σύµµεικτων απορριµµάτων (ΑΣΑ) – 2 έτη 

λειτουργίας -στην Μονάδα Προεπεξεργασίας Απορριµµάτων (ΜΠΑ) του 

Ηρακλείου Κρήτης, µε δικαίωµα προαίρεσης επεξεργασίας επιπλέον 75.000 

τόνων αστικών σύµµεικτων απορριµµάτων (ΑΣΑ) ήτοι 1 έτος λειτουργία. 

 

Πιο συγκεκριµένα, αντικείµενο του διαγωνισµού, που περιλαµβάνεται στην 

Οικονοµική Προσφορά του Παρόχου/Αναδόχου είναι:  

I. η επεξεργασία 150.000 τόνων αστικών σύµµεικτων απορριµµάτων 

(ΑΣΑ), µε κωδικό ΕΚΑ 20 03 01, συµπεριλαµβανοµένου της µεταφοράς 

των επεξεργασµένων στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων.  

II. η παροχή, υπηρεσιών συντήρησης, επισκευών, υποστήριξης και  

λειτουργίας της ΜΠΑ Ηρακλείου Κρήτης, 

III. η διενέργεια όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία και συντήρηση του 

Εργοστασίου προµηθειών και εργασιών, ώστε να διατηρούνται ή να 

βελτιώνονται οι ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της µονάδας καθώς 

και οι γενικότεροι όροι λειτουργίας της Μονάδας µε βάσει την άδεια 

λειτουργίας. 

IV. Η διακριτή προµήθεια εξοπλισµού όπως αυτός περιγράφεται στο 

αντίστοιχο κεφάλαιο του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών.  
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V. Το δικαίωµα προαίρεσης επεξεργασίας επιπλέον 75.000 τόνων αστικών 

σύµµεικτων απορριµµάτων (ΑΣΑ), µε κωδικό ΕΚΑ 20 03 01, 

συµπεριλαµβανοµένου της µεταφοράς των επεξεργασµένων στο ΧΥΤΑ 

Πέρα Γαλήνων. 

Η προµήθεια του εξοπλισµού µπορεί να περιλαµβάνεται στη σύµβαση 

παροχής υπηρεσιών εφόσον η αξία των παρεχόµενων υπηρεσιών υπερβαίνει 

την αξία του εξοπλισµού. Αυτό ισχύει γιατί δηµόσια σύµβαση, η οποία έχει ως 

αντικείµενο ταυτοχρόνως προϊόντα και υπηρεσίες, θεωρείται ως «δηµόσια 

σύµβαση υπηρεσιών», εφόσον η αξία των συγκεκριµένων υπηρεσιών 

υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαµβάνονται στη σύµβαση, 

(άρθρο 83 παρ.1 του ν. 2362/1995 και άρθρο 1, παρ2δ οδηγίας 2004/18/ΕΚ). 

 

Οι Κωδικοί CPV του Αντικείµενου της Σύµβασης είναι: 

•  90513000-6 -Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης µη επικίνδυνων 

απορριµµάτων και αποβλήτων 

• 42900000-5 ∆ιάφορα µηχανήµατα γενικής και ειδικής φύσης 

 

 Στο αντικείµενο της Σύµβασης περιλαµβάνονται οι παρακάτω δεσµευτικοί όροι 

και υποχρεώσεις του αναδόχου :  

1. Η άρτια και συνεχής, σύµφωνα µε το πρόγραµµα που περιγράφεται 

κατωτέρω λειτουργία του εργοστασίου µε  ποσοτική παραλαβή και 

δυναµικότητα λειτουργίας έως 75.000 τόνων/έτος, καθ' όλο το 

διάστηµα ισχύος της σύµβασης. 

2. Η εξασφάλιση καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης, των ποσοτικών 

και ποιοτικών αποδόσεων της εγκατάστασης. 

3. Η άρτια και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του ∆ήµου Ηρακλείου που µε 

αποφάσεις του κυρίου του έργου εξυπηρετούνται από το 

Εργοστάσιο. Την ευθύνη του ελέγχου και τον προγραµµατισµό των 

εισερχόµενων απορριµµατοφόρων έχει αποκλειστικά ο ΕΣ∆ΑΚ δια 

των εντεταλµένων οργάνων του. 

4. Η συντήρηση, επισκευή, έλεγχος και περιοδική πιστοποίηση από 

αρµόδιο φορέα των ζυγιστικών διατάξεων του ζυγιστηρίου. 

5. Η συνεχής, άρτια και αποτελεσµατική, µε τις όποιες βελτιωτικές 

παρεµβάσεις απαιτηθούν, λειτουργία των υφιστάµενων συστηµάτων 

αντιρρύπανσης, των συστηµάτων προστασίας της υγείας και 

ασφάλειας της εργασίας για το σύνολο του προσωπικού. 
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6. Η συνεχής και αποτελεσµατική αποµάκρυνση - µεταφορά των 

προϊόντων και παραπροϊόντων του εργοστασίου στο ΧΥΤΑ Πέρα 

Γαληνών. 

7. Η πιστή τήρηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

(ΑΕΠΟ) του Εργοστασίου. Η πιστή τήρηση της κείµενης 

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, Εθνικής και Κοινοτικής, για τη 

διαχείριση των απορριµµάτων και για τις µονάδες µηχανικής και 

βιολογικής επεξεργασίας. 

8. Η πλήρης προληπτική συντήρηση ή επισκευή βλαβών της 

εγκατάστασης (ολόκληρου του ηλεκτροµηχανολογικού ακίνητου και 

κινητού εξοπλισµού του εργοστασίου) εκ µέρους του παρόχου, καθ' 

όλη τη διάρκεια της σύµβασης, η εκτέλεση όλων των εργασιών των 

σχετικών µε τη συντήρηση και µε τις επισκευές βλαβών και µε τις 

προµήθειες ανταλλακτικών, όπως και η απασχόληση, όταν 

απαιτείται, εξωτερικών συνεργείων επισκευής και συντήρησης, και 

ανάληψη όλων των σχετικών δαπανών, δεδοµένου ότι όλα τα σχετικά 

κόστη περιλαµβάνονται στην προσφορά του αναδόχου/παρόχου. 

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης θα γίνονται σύµφωνα µε τις 

µελέτες εφαρµογής και τα εγχειρίδια του εξοπλισµού. 

Βλάβες οι οποίες περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση και βλάβες που 

θα προκύψουν από «ανωτέρα βία» κατά την διάρκεια εκτέλεσης της 

σύµβασης, αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη 

Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

9. Η σύνταξη µηνιαίων και ετησίων εκθέσεων για τη συντήρηση, την 

υποδοχή των σύµµεικτων δηµοτικών απορριµµάτων και τον ποιοτικό 

έλεγχο των διεργασιών, ως συστατικών της µηνιαίας αναφοράς. Οι 

µηνιαίες εκθέσεις θα υποβάλλονται εντός του πρώτου 

δεκαπενθηµέρου του επόµενου µήνα. 

10. Η απαρέγκλιτη τήρηση των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας της 

εργασίας, ο εµβολιασµός όλων των εργαζόµενων η 

παρακολούθηση από ιατρό εργασίας, η εκτέλεση όλων των από τη 

νοµοθεσία προβλεπόµενων ιατρικών εξετάσεων και ελέγχων για 

ολόκληρο το προσωπικό που απασχολείται στο εργοστάσιο. 

11. Η φύλαξη και παροχή υπηρεσιών ασφαλείας των εγκαταστάσεων 

καθ' όλο το εικοσιτετράωρο, από τον πάροχο, υπό τον έλεγχο της 

επίβλεψης. 

12. Η ασφάλιση του συνόλου της εγκατάστασης, µε ασφαλιστήρια 

πυρός και πρόσθετων κινδύνων, όπως επίσης και προς τρίτους. 

13. Η τακτική απεντόµωση, µυοκτονία, οφιοαπώθηση και καταπολέµηση 

µύγας, όλων των χώρων του εργοστασίου κατόπιν µελέτης 

(σκευάσµατα, πρόγραµµα εφαρµογής σε συνδυασµό µε την ειδική 
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φύση της διαδικασίας βιολογικής ξήρανσης και των άλλων 

εγκαταστάσεων) που θα εγκριθεί από την επίβλεψη. Η δαπάνη 

περιλαµβάνεται στην οικονοµική προσφορά. 

14. Η σύµφωνα µε τη τέχνη και την επιστήµη  προµήθεια και τοποθέτηση 

του νέου µηχανολογικού εξοπλισµού.  

15. Η δυνητική επικαιροποίηση των αδειών της εγκατάστασης (άδεια 

λειτουργίας, περιβαλλοντικοί όροι κτλ) σχετιζόµενη µε αλλαγές που 

αφορούν την υπάρχουσα σύµβαση. 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της και καθ’ υπέρβαση µέχρις εξάντλησης των 

ποσοτήτων, που είναι 150.000 τόνοι συνολικά. 

 

Ο ΕΣ∆ΑΚ διατηρεί το δικαίωµα να αυξήσει τις συµβατικές ποσότητες κατά 

75.000 τόνους, (1ετής λειτουργία και καθ’ υπέρβαση µέχρις εξάντλησής τους) 

µε την ίδια προϋπολογισθείσα τιµή (δικαίωµα προαίρεσης) κατά τα 

αναγραφόµενα στο άρθρο 5 της ΕΣΥ και σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 1534/2014 

Απόφαση του VI τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. ∆ηλ. το δικαίωµα 

προαίρεσης αφορά  σε παροχή υπηρεσιών ίδιων µε την υπό ανάθεση 

Σύµβαση, η παροχή των οποίων θα τελεί υπό τους ίδιους όρους και σε καµία 

περίπτωση δε θα υπερβαίνει χρονικά τη διάρκεια της αρχικής Σύµβασης. 

 Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να συναινέσει στη συνέχιση των ίδιων υπηρεσιών 

επεξεργασίας απορριµµάτων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο αντικείµενο 

της Σύµβασης του ιδίου άρθρου της παρούσης, µε µόνη τη δήλωση 

ενεργοποίησης του δικαιώµατος προαίρεσης της Αναθέτουσας αρχής. 

Ο ΕΣ∆ΑΚ µπορεί να ενεργοποιήσει το δικαίωµα προαίρεσης µετά την 

εξάντληση των 150.000 τόνων, αλλά η απόφαση ενεργοποίησης του 

δικαιώµατος αυτού θα ληφθεί τουλάχιστον 3 µήνες πριν τη λήξη της αρχικής 

διάρκειας της Σύµβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)  

µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, 

ύστερα από το πέρας της προβλεπόµενης προθεσµίας από την ηµεροµηνία 

ηλεκτρονικής αποστολής της περίληψης της ∆ιακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία 

Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δηµοσίευση, σύµφωνα 

µε τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 32 του Π.∆. 60/2007 και σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013. 
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Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για το πλήρες κείµενο της 

∆ιακήρυξης από την ∆ιαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) στο οποίο δηµοσιεύεται το κείµενό της καθώς 

και από την ιστοσελίδα του ΕΣ∆ΑΚ (www.esdak.gr). 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού, σε ηλεκτρονική µορφή, φέρον 

ψηφιακή υπογραφή που θα βρίσκεται αναρτηµένο στην ∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr θα είναι το µόνο έγκυρο σύνολο τευχών. 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, 

µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι 

την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 

Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 

Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο 

Π∆60/07. 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr, 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

31/8/2015 
24/9/2015 

Ώρα 08:00 π.µ 

1/10/2015 

Ώρα 18:00 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει 

δυνατότητα υποβολής της προσφοράς στο Σύστηµα. 
 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

επικοινωνία µέσω του Συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µε 

υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του 

άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

            

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Προσφορές που 

κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και 

εάν τυχόν έχουν υποβληθεί έγγραφα εντύπως κατά τις παραγράφους 1.2.1 και 

1.2.3 του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 επιστρέφονται από την Υπηρεσία 
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χωρίς να αποσφραγιστούν. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 

ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 

σύστηµα. 

Γίνεται δεκτή προσφορά που θα αφορά το σύνολο των εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής, ενώ δεν επιτρέπονται τµηµατικές προσφορές. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προετοιµάζουν την προσφορά τους στο 

σύστηµα αµέσως µετά τη δηµοσιοποίηση του διαγωνισµού στην ιστοσελίδα 

του ΕΣΗ∆ΗΣ, θα έχουν όµως τη δυνατότητα να την υποβάλλουν µόνο από την 

ορισµένη ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών έως την καταληκτική. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται σε επόµενη 

παράγραφο. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική 

διαδικασία  έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε 

τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες 

διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 

2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο 

(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης 

β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.  

 

ΆΡΘΡΟ 5: ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

5.1. Συµπληρωµατικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των 

εγγράφων του διαγωνισµού 

Τα αιτήµατα για συµπληρωµατικές πληροφορίες – διευκρινήσεις επί των 

εγγράφων του ∆ιαγωνισµού (∆ιακήρυξης και Παραρτηµάτων της) 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του ∆ιαγωνισµού µέσω της 

∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 

Για να υποβληθούν αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – 

διευκρινήσεων οι  οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο 

Σύστηµα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο µε 

το κείµενο των ερωτηµάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο.  

 

Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να ζητήσουν µε την ανωτέρω διαδικασία 

συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόµενο της 

παρούσας ∆ιακήρυξης µέχρι και την 10η ηµέρα πριν από την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει 
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σε όλες µαζί τις διευκρινήσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω 

διαστήµατος το αργότερο µέχρι 6 ηµερολογιακές ηµέρες πριν την ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του ∆ιαγωνισµού 

µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινήσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην 

Αναθέτουσα Αρχή. Κανένας Υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε 

περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε 

a) µε άλλο τρόπο β) εκπρόθεσµα το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν 

είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 

 

Μετά την υποβολή και την αποσφράγιση των Προσφορών, διευκρινήσεις, 

τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της ∆ιακήρυξης ή των Προσφορών δεν 

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωµα διακοπής 

της διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σηµείο µέχρι την κατακύρωση, χωρίς 

αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωµα στους συµµετέχοντες.  

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

21/9/2015 

Ώρα 10.00 π.µ 

25/9/2015 

Ώρα 10.00 π.µ 

 

5.2.  Επίσκεψη στη ΜΠΑ 

Οι υποψήφιοι µπορούν να πραγµατοποιήσουν µετά από αίτησή τους, 

επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ΜΠΑ σε ηµεροµηνίες που θα οριστούν στο 

πρόγραµµα επισκέψεων, το οποίο θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του 

∆ιαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 2 ηµερολογιακές ηµέρες µετά τη προθεσµία  λήξης των αιτηµάτων 

για επίσκεψη. 
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Τα αιτήµατα για επίσκεψη στη ΜΠΑ υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό 

τόπο του ∆ιαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, το αργότερο 25 ηµερολογιακές ηµέρες πριν τη προθεσµία  λήξης 

υποβολής των προσφορών.  

Οι επισκέψεις στη ΜΠΑ θα πραγµατοποιηθούν σε ηµεροµηνίες που θα 

οριστούν στο πρόγραµµα επισκέψεων που θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο 

του ∆ιαγωνισµού µέχρι και 15 ηµερολογιακές ηµέρες πριν τη προθεσµία  λήξης 

υποβολής των προσφορών 

Για να υποβληθούν αιτήµατα επισκέψεων οι  οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι 

εγγεγραµµένοι στο Σύστηµα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 

τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό 

αρχείο µε το κείµενο των αιτηµάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά 

υπογεγραµµένο. 

Οι πιο πάνω επισκέψεις θα πραγµατοποιηθούν  σε συνεννόηση µε τον ΕΣ∆ΑΚ 

και ο υποψήφιος θα συνοδεύεται από δικούς του τεχνικούς εµπειρογνώµονες ή 

άλλα τεχνικά στελέχη της επιλογής του. Θα συνοδεύεται, επίσης, από 

εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό του ΕΣ∆ΑΚ προκειµένου να του παρέχονται 

διαθέσιµες πληροφορίες που τυχόν θα ζητήσει. 

 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr, 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

6/9/2015 

Ώρα 10:00 π.µ 

Το αργότερο έως 

τις 4/9/2015 

16/9/2015 

Ώρα 14:00 π.µ  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

6.1. Ηλεκτρονική διαδικασία 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 

απαιτείται:  

α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη 

αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και  
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β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) - ∆ιαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr)  

 

Για την εγγραφή ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία :   

• Οι οικονοµικοί φορείς,  αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και 

από τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή 

τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και 

αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής: 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού 

Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα 

χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα 

TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον 

γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 

Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών 

της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό 

ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε 

χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 

Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 

Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

  

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή 

τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη 

µετάφραση στην ελληνική. 

-είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε 

επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο 

Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα 

IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ 

για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και 

σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος 

εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / 

αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, 

προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη 

µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 
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Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 

ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 

 

• Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος 

εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος 

χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως 

πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασµού του.  

• Τα αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

• Για να υποβληθούν αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών 

πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι 

εγγεγραµµένοι στο σύστηµα δηλαδή να διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων 

απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 

 

6.2. ∆ικαίωµα συµµετοχής 

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 

ηµεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισµοί και ενώσεις, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία 

που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα µέλη τους (επί 

κοινοπραξιών): 

1. προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.,  είναι εγγεγραµµένα 

στα Επαγγελµατικά ή Εµπορικά Μητρώα του κράτους και παρέχουν 

υπηρεσίες σχετικές µε τη λειτουργία και συντήρηση µονάδων 

επεξεργασίας απορριµµάτων .  

2. προέρχονται από κράτη που έχουν κυρώσει την συµφωνία για τις 

δηµόσιες συµβάσεις του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου ή κράτη 

που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συµφωνίες ή Συµφωνίες Σύνδεσης µε 

την Ε.Ε., είναι εγγεγραµµένα σε Επαγγελµατικά ή Εµπορικά Μητρώα του 

αντίστοιχου κράτους ή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη 

παράγραφο, και παρέχουν υπηρεσίες σχετικές µε τη λειτουργία και 

συντήρηση µονάδων επεξεργασίας απορριµµάτων. 

Οι κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά έχουν δικαίωµα συµµετοχής 

στο διαγωνισµό, υπό τις κατωτέρω επί πλέον προϋποθέσεις: 

• Ότι στην προσφορά τους αναγράφεται επί ποινή αποκλεισµού το 

ποσοστό συµµετοχής κάθε παρόχου υπηρεσίας στο κοινό σχήµα, 

καθώς και το ειδικό µέρος του δηµοπρατούµενου αντικειµένου µε το 

οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της σύµβασης. 
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• Ότι όλα τα µέλη της κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της 

νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 

(ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 

Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού 

Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα µε το Ν. 2513/1997 και των 

πολυµερών διαπραγµατεύσεων του γύρου της Ουρουγουάης , καθώς 

και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή 

διµερείς συµφωνίες µε την ΕΕ 

Οι ενώσεις παρόχων υπηρεσιών (Κοινοπραξίες) που θα λάβουν µέρος στο 

διαγωνισµό δεν υποχρεούνται να λάβουν νοµική µορφή προκειµένου να 

υποβάλλουν προσφορά. Οι ενώσεις παρόχων υπηρεσιών σε περίπτωση που 

επιλεγούν ως Ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά, πριν την υπογραφή της 

σύµβασης, να προσκοµίσουν συµβολαιογραφική πράξη σύστασης 

Κοινοπραξίας, υπογεγραµµένη από τους νόµιµους εκπρόσωπους των 

κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων όπου ρητά και κατ’ ελάχιστον θα 

διατυπώνονται: 

• Ότι τα µέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται εξ’ ολοκλήρου προς το 

φορέα του έργου για οποιαδήποτε υποχρέωση της Κοινοπραξίας 

σχετικά µε τη συγκεκριµένη παροχή υπηρεσιών, 

• Η έδρα της Κοινοπραξίας, οι νόµιµοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων 

που κοινοπρακτούν και ο κοινός εκπρόσωπος αυτών, 

• Τα ποσοστά συµµετοχής καθεµιάς από τις συµµετέχουσες 

επιχειρήσεις στην Κοινοπραξία και το ειδικότερο µέρος του 

δηµοπρατούµενου αντικειµένου που θα εκτελέσει ο καθένας.    

 

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο 

διαγωνιζόµενο σχήµα είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι ∆ιαγωνιζόµενοι, στη 

σύνθεση των οποίων συµµετέχει το πρόσωπο. 

 

6.3. ∆άνεια εµπειρία 

Επιτρέπεται η κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής 

χρηµατοοικονοµικής, τεχνικής ή/και επαγγελµατικής ικανότητας από τρίτους. 

Είναι επιτρεπτή βάσει του ενωσιακού δικαίου η προσφυγή ενός προσφέροντος 

στη δάνεια εµπειρία. Παρέχεται η δυνατότητα στους υποψηφίους οικονοµικούς 

φορείς, βάσει του ενωσιακού δικαίου (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, άρθρο 48 παρ. 3, 

και π.δ. 60/2007, άρθρο 45 παρ. 2 και 3, άρθρο 46 παρ.3) να στηρίζονται για 

τη συγκεκριµένη σύµβαση στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 

νοµικής φύσης των δεσµών µε αυτούς καθώς επίσης και σε µία κοινοπραξία 
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οικονοµικών φορέων να στηρίζεται στις δυνατότητες των µετεχόντων σε αυτήν 

ή άλλων φορέων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην 

αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους για 

την εκτέλεση της υπηρεσίας (π.χ. τεχνικής επάρκειας, αναγκαίοι 

χρηµατοοικονοµικοί πόροι) µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των 

φορέων αυτών.  

 

Στην παρούσα διακήρυξη αυτή για την απόδειξη της δάνειας εµπειρίας, ο 

συµµετέχων θα καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται ρητά στο 

άρθρο 7.1.1.9.  

 

Εφόσον λοιπόν ο διαγωνιζόµενος επικαλείται την δυνατότητα άλλων φορέων 

οι οποίοι θα του διαθέσουν, είτε τις απαιτήσεις τεχνικής επάρκειας, είτε τους 

αναγκαίους χρηµατοοικονοµικούς πόρους για την εκτέλεση της υπηρεσίας, 

πέραν από την προσκόµιση των δικαιολογητικών που θα αποδεικνύουν την 

ανωτέρω αναφεροµένη στα σηµεία 7.1.1.4 και 7.1.1.16 τεχνική επάρκεια ή 

αντίστοιχα οικονοµική και χρηµατοοικονοµική  επάρκεια του φορέα που 

επικαλείται, θα πρέπει να αποδείξει και τη δέσµευση του φορέα, 

προσκοµίζοντας  ως δικαιολογητικά κατακύρωσης (άρθρο 10.2) απόφαση 

του οργάνου διοίκησης του φορέα και νόµιµη σύµβαση µε τον φορέα, περί του 

ότι θα διαθέσει τους ανωτέρω υπέρ του διαγωνιζόµενου πόρους (αναλυτικά), 

αν αυτός επιλεγεί ανάδοχος και του ανατεθεί η Σύµβαση.  

 

 

∆ιευκρινίζεται ότι, ο τρίτος που θα  «δανείσει» την εµπειρία του θα πρέπει να έχει 

εκτελέσει ο ίδιος το έργο για το οποίο δανείζει την εµπειρία του, να είναι ο ίδιος 

Ανάδοχος και όχι ο φορέας στον οποίο εργάζεται ή εργαζόταν, γιατί σε αυτή 

την περίπτωση η εµπειρία είναι του φορέα. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας 

∆ιακήρυξης. 

 

∆εν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για µέρος 

του αντικειµένου της υπηρεσίας. Επίσης δεν γίνονται δεκτές οικονοµικές 

προσφορές που υπερβαίνουν τον Προϋπολογισµό της Υπηρεσίας. 

 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 

προσφορά»  και (β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική 

Προσφορά». 
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Τα σχετικά δικαιολογητικά όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή. Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος 

άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο 

και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 

 

7.1. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «δικαιολογητικά συµµετοχής-

τεχνική προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 

προσφορά»  υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα 

κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική 

προσφορά.  

 

Επισηµαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«∆ικαιολογητικά συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα 

αρχή εντός της αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία 

που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά 

συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή (αρ.1 Ν.4250/2014) καθώς 

και η πρωτότυπη εγγυητική συµµετοχής. 

 

Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνοντα δύο 

υποφακέλοι: 

Α) υποφάκελος Α «∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Α) υποφάκελος Β «Τεχνική προσφορά» 

 

7.1.1. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, 

εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013), του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και τις λοιπές διατάξεις  που 

διέπουν την παρούσα προκήρυξη κατά το µέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση 

µε τις διατάξεις του ως άνω νόµου και της ως άνω απόφασης. 

 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον ίδιο 

15PROC003000011 2015-08-28



∆ιαχείριση Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριµµάτων Ηρακλείου Κρήτης (Εκσυγχρονισµός & Λειτουργία) 

15 

∆ιακήρυξη Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας 

και  υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf, 

προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων 

ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  

 

Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 

απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 

υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν 

υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν 

στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι 

τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο 

τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 

υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

 

7.1.1.1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στις οποίες ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα δηλώνει ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του: 

1. ∆εν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού στο πρόσωπο του υποψηφίου από 

τους αναφερόµενους στο άρθρο 43 του Π∆ 60/2007.  

2. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για αδίκηµα 

σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, για 

κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας.  

3. ∆εν τελούν σε πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναγκαστική 

διαχείριση καθώς και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε πτώχευση, 

πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναγκαστική διαχείριση. 

4. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους.1 

     5. ∆εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 

ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 

πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) 
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6. Είναι εγγεγραµµένοι σε οικείο Επιµελητήριο ή Επαγγελµατικό ή Εµπορικό 

Μητρώο (εντός παρενθέσεως να δηλώνετε ποιο είναι αυτό) καθώς και ότι 

ασκούν το ειδικό επάγγελµά τους. 

7. ∆εν έχει υποβάλει ψευδή δήλωση κατά την παροχή των παραπάνω 

πληροφοριών ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

 

7.1.1.2. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε διαγωνιζόµενου νοµικού πρόσωπου 

του άρθρου 6, όπως:  

• Το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε 

µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),  

• Αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και 

των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).  

• Πρακτικό απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας, σε 

περίπτωση Α.Ε., ή απόφαση των διαχειριστών σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή 

Ο.Ε. ή Ε.Ε. µε την οποία: 

α)  Εγκρίνεται η συµµετοχή τους στον συγκεκριµένο διαγωνισµό 

αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία.  

β) Ορίζεται ο νόµιµος εκπρόσωπος µε εξουσία να υπογράφει 

δεσµευτικά για τον συµµετέχοντα όλα τα έγγραφα του διαγωνισµού και 

την οικονοµική προσφορά. 

Οι διαγωνιζόµενοι φυσικά πρόσωπα (είτε µετέχουν µεµονωµένα είτε ως 

µέλη κοινοπραξιών) δεν προσκοµίζουν τέτοιο πρακτικό.  Επί 

διαγωνιζόµενου αλλοδαπού νοµικού προσώπου προσκοµίζεται 

απόφαση του κατά το νόµο ή το καταστατικό του διοικούντος αυτό 

οργάνου, περί συµµετοχής στον συγκεκριµένο διαγωνισµό και 

διορισµού του νοµίµου εκπροσώπου του. 

• Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, κοινή συµβολαιογραφική δήλωση των 

προσώπων που την απαρτίζουν περί: 

α) συµφωνία των προσώπων αυτών µε σκοπό την εκτέλεση της 

σύµβασης. 

β) αποδοχής της από κοινού εκτέλεσης της σύµβασης και της 

αλληλέγγυας ευθύνης εις ολόκληρο 

γ) ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύµβαση και πριν την 

υπογραφή της θα συστήσουν κοινοπραξία και τα ποσοστά 

συµµετοχής τους στην κοινοπραξία αυτή. 

 

Σηµειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες αποτελούν κατά τις διατάξεις του 

ελληνικού δικαίου ιδιαίτερα (σε σχέση µε τα µέλη τους) φορολογικά 
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υποκείµενα, υπαγόµενες στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών 

Στοιχείων και της Φορολογίας Εισοδήµατος Ν.Π. 

• Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος 

και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 

δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο 

και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό προκύπτει ευθέως 

από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιριών ή 

κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

• Οι διαγωνιζόµενοι των παρ. 6.2.1 και 6.2.2 προσκοµίζουν άδεια 

άσκησης επαγγέλµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 46 της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ, δηλ. πιστοποιητικό εγγραφής σε Επαγγελµατικά ή 

Εµπορικά Μητρώα του κράτους εγκατάστασής τους και σε περίπτωση 

που δεν εκδίδεται τέτοιο, δήλωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

Παράρτηµα ΙΧ Γ «∆ηµόσιες συµβάσεις Υπηρεσιών» της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ, για την άσκηση της συγκεκριµένης δραστηριότητας. Για να 

γίνουν δεκτοί στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι πρέπει η εγγραφή στα 

µητρώα να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής 

των φακέλων συµµετοχής στο διαγωνισµό.    

 

Σηµειώνεται ότι οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν 

κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε φορέα που συµµετέχει στην ένωση ή 

κοινοπραξία. 

7.1.1.3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στις οποίες ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα δηλώνει ότι: 

• Τα όλα τα στοιχεία που δηλώνονται στη προσφορά του είναι 

ακριβή. 

• Τα στοιχεία αντικλήτου που θα έχει την έδρα του στην Ελλάδα (µόνο 

για φυσικά και νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή 

κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά). 

• Αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισµού και έχει λάβει 

γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

• Αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 

προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

7.1.1.4. Για  την απόδειξη της ζητούµενης τεχνικής  ικανότητας, ο 

διαγωνιζόµενος πρέπει να προσκοµίσει κατά’ ελάχιστον τα εξής: 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα περιλαµβάνει στοιχεία για το 

προφίλ  του υποψηφίου (δοµή, έδρα, προσωπικό, διεύθυνση, κτλ) και στοιχεία 

εµπειρίας του υποψηφίου για τα αντίστοιχα έργα που έχει υλοποιήσει κατά την 
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προηγούµενη δεκαετία (10 έτη). Συγκεκριµένα η Υ/∆ πρέπει να συνοδεύεται 

από κατάλογο των κυριοτέρων παρόµοιων έργων ή υπηρεσιών, που 

εκτελέσθηκαν την τελευταία δεκαετία από τον µεµονωµένο διαγωνιζόµενο ή από 

κάθε µέλος της διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας, µε αναφορά στα παρακάτω 

στοιχεία: 

• Ηµεροµηνία έναρξης και ολοκλήρωσης 

• Τίτλος  έργων ή υπηρεσιών 

• Φορέας ανάθεσης 

• Σύντοµη περιγραφή εγκατάστασης (π.χ. δυναµικότητα και είδος, 

περιγραφή τρόπου λειτουργίας κ.λπ.) 

• Συνολικός προϋπολογισµός  

• Ρόλος του υποψήφιου  

• Ποσοστό συµµετοχής υποψήφιου στο έργο ή την υπηρεσία 

• Τόπο εκτέλεσης των έργων ή υπηρεσιών 

 

H παραπάνω Υ/∆ απαιτείται προκειµένου να αποδεικνύεται η ειδική τεχνική 

ικανότητα από την εµπειρία του διαγωνιζόµενου σε επεξεργασία, η 

προεπεξεργασία σύµµεικτων αστικών απορριµµάτων. Συγκεκριµένα: 

 

• Κάθε διαγωνιζόµενος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να 

διαθέτει κατ’ ελάχιστον 2ετή συνεχή εµπειρία η οποία θα είναι σε 

λειτουργία µονάδων επεξεργασίας ή προεπεξεργασίας 

σύµµεικτων αστικών απορριµµάτων, δυναµικότητας τουλάχιστον 

20.οοο τόνων/ έτος. 

• Κατ’ ελάχιστον, θα πρέπει να διαθέτει την προαναφερόµενη 

αποδεδειγµένη εµπειρία σε λειτουργία µονάδων επεξεργασίας η 

προεπεξεργασίας σύµµεικτων αστικών απορριµµάτων, την 

τελευταία δεκαετία, δυναµικότητας τουλάχιστον 20.οοο τόνων/ 

έτος. 

Ο διαγωνιζόµενος πρέπει να διαθέτει την εµπειρία αυτή αυτοτελώς ή αν είναι 

από συµµετοχή σε Κ/Ξ, η συµµετοχή του πρέπει να υπερβαίνει το 50%. Σε 

περίπτωση  που ο διαγωνιζόµενος είναι Κ/Ξ τότε ένα τουλάχιστον µέλος της Κ/Ξ 

πρέπει να διαθέτει την ανωτέρω εµπειρία.. 

Για όλα τα έργα του καταλόγου απαιτείται πιστοποιητικό ή βεβαίωση της 

αναθέτουσας αρχής, εφόσον οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του 

∆ηµοσίου. Εάν οι αποδέκτες του έργου είναι ιδιωτικοί φορείς τότε αρκεί η 

βεβαίωση καλής εκτέλεσης του εργοδότη,  που να πιστοποιούν την έντεχνη, 

επιτυχή και αποτελεσµατική εκτέλεση της σύµβασης.   
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Εάν ο διαγωνιζόµενος κάνει χρήση δάνειας εµπειρίας, τότε ο δανείζων την 

εµπειρία φορέας  πρέπει να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά του παρόντος 

άρθρου  

7.1.1.5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα αναφέρει ότι: 

- ο διαγωνιζόµενος περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον, στην οµάδα έργου 

προσωπικό µε τα εξής προσόντα: 

• Για τη θέση του Επόπτη Μονάδας–∆ιευθυντή: Έναν 

∆ιπλωµατούχο Μηχανικό ΠΕ, ειδικότητας κατάλληλης και σχετικής 

µε το γνωστικό αντικείµενο (π.χ. Μηχανολόγο Μηχανικό,  

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, κ.λπ.) συνεχούς εµπειρίας ενός έτους σε 

λειτουργία µονάδων επεξεργασίας ή προεπεξεργασίας 

συµµείκτων απορριµµάτων, σε αντίστοιχη θέση. 

• Για τη θέση του Υπεύθυνου διεργασιών και περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης: Έναν ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό ΠΕ, ειδικότητας 

κατάλληλης και σχετικής µε το γνωστικό αντικείµενο (π.χ. Χηµικό 

Μηχανικό, κ.λπ.) συνεχούς εµπειρίας ενός έτους σε λειτουργία 

µονάδων επεξεργασίας ή προεπεξεργασίας συµµείκτων 

απορριµµάτων, σε αντίστοιχη θέση. 

Τα άτοµα αυτά θα πρέπει να µπορούν να οριστούν υπεύθυνοι λειτουργίας και 

συντήρησης της ΜΠΑ αντίστοιχα, στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Βιοµηχανίας. 

Περισσότερες λεπτοµέρειες παρατίθενται στο άρθρο 8.16.2 της Τεχνικής 

Περιγραφής της παρούσης. 

∆ιευκρινίζεται ότι για την προϋπηρεσία θα αναφέρονται τα πραγµατικά έτη 

απασχόλησης σε παραπλήσιο αντικείµενο έργο και όχι τα έτη από κτήσεως 

πτυχίου.  

Για την απόδειξη της παραπάνω εµπειρίας, η Υ/∆ θα συνοδεύεται από 

πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον είναι φορείς του 

∆ηµοσίου. Εάν η εµπειρία προέρχεται από ιδιωτικούς φορείς τότε αρκεί η 

βεβαίωση καλής εκτέλεσης του εργοδότη, που να πιστοποιούν την έντεχνη, 

επιτυχή και αποτελεσµατική εκτέλεση της εργασίας. Στα παραπάνω τεκµήρια 

εµπειρίας θα πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

• Ηµεροµηνία έναρξης και ολοκλήρωσης 

• Τίτλος  έργων ή υπηρεσιών 

• Φορέας ανάθεσης 

• Σύντοµη περιγραφή εγκατάστασης(π.χ. δυναµικότητα και είδος 

εγκατάστασης, περιγραφή τρόπου λειτουργίας κ.λπ.) 

• Συνολικός προϋπολογισµός  

• Περιγραφή καθηκόντων 

• Τόπο εκτέλεσης των έργων ή υπηρεσιών 
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Επισηµαίνεται ότι το προσωπικό όπως αναφέρεται παραπάνω για το οποίο 

ζητείται η εµπειρία, δεν µπορεί να αντικατασταθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύµβασης παρά µόνο µε πλήρως αιτιολογηµένη αίτηση του Αναδόχου, 

έγκριση της Υπηρεσίας και µόνο από άτοµο της ίδιας ειδικότητας µε τα ίδια ή 

ανώτερα προσόντα και επαγγελµατικές  εµπειρίες. 

 

7.1.1.6. Για την απόδειξη της ζητούµενης οικονοµικής/ χρηµατοοικονοµικής 

ικανότητας, ο διαγωνιζόµενος πρέπει να προσκοµίσει κατά’ ελάχιστον τα εξής: 

α) Κατάλληλες Τραπεζικές Βεβαιώσεις για την χρηµατοδοτική ικανότητα του 

µεµονωµένου διαγωνιζόµενου ή όλων των µελών της διαγωνιζόµενης 

Κοινοπραξίας, που να καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της όπως 

αναφέρονται παρακάτω. 

β) ∆ηµοσιευµένους ισολογισµούς των τελευταίων χρόνων που να 

αποδεικνύουν ότι ο διαγωνιζόµενος καλύπτει τις απαιτήσεις της ζητούµενης 

χρηµατοοικονοµικής δυνατότητας. Σε περίπτωση που σύµφωνα µε την 

νοµοθεσία του κράτους ο διαγωνιζόµενος δεν υποχρεούται σε δηµοσίευση 

ισολογισµού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο 

εργασιών, συνοδευόµενη από τις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις. 

 

Η ζητούµενη Χρηµατοοικονοµική ικανότητα περιγράφεται ως εξής: 

Α. Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να διαθέτει µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών τα 

τελευταία τρία έτη ίσο ή µεγαλύτερο του 20% του προϋπολογισµού της 

δηµοπρατούµενης υπηρεσίας (µε το δικαίωµα προαίρεσης και χωρίς το ΦΠΑ). 

Β. Επίσης πρέπει να διαθέτει πιστοληπτική ικανότητα (χωρίς εγγυητικές) πάνω 

από 500.000  ευρώ. 

Τα παραπάνω στοιχεία χρηµατοοικονοµικής επάρκειας σε περίπτωση Κ/Ξ θα 

πρέπει να καλύπτονται τουλάχιστον από το ένα µέλος της Κ/Ξ ή αθροιστικά. 

Εάν ο διαγωνιζόµενος κάνει χρήση δάνειας εµπειρίας, τότε ο δανείζων την 

εµπειρία φορέας  πρέπει να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά του παρόντος 

άρθρου  

7.1.1.7. Πιστοποιήσεις κατά ISO9001:2008, ISO14001:2004 και 

OHSAS18001:2007. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος είναι Κ/Ξ τότε ένα 

τουλάχιστον µέλος της Κ/Ξ πρέπει να διαθέτει τα ανωτέρω πιστοποιητικά. 

7.1.1.8. Άδεια µεταφοράς µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων σε ισχύ. 

7.1.1.9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986: 

• κατά την περίπτωση που για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης 

απαιτηθεί συνεργασία ή υπεργολαβία µε τρίτο φορέα), για την 

πρόθεση συνεργασίας µε τρίτο, συνοδευόµενη από αντίστοιχη 

υπεύθυνη δήλωση του τρίτου περί αποδοχής της συνεργασίας και όλα 
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τα δικαιολογητικά που η παρούσα διακήρυξη απαιτεί για το µέρος των 

εργασιών που θα ανατεθεί σε τρίτους. 

• κατά την περίπτωση που για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης 

ο διαγωνιζόµενος επικαλεστεί δάνεια εµπειρία κατά την έννοια του 

άρθρου 6.3 της παρούσης) τόσο του διαγωνιζόµενου όσο και του 

φορέα/ων του οποίου θα χρησιµοποιήσει τη δάνεια εµπειρία. Στις 

δηλώσεις αυτές θα αναφέρεται η δέσµευση των επιµέρους φορέων 

σχετικά µε τη διάθεση . στον διαγωνιζόµενο οικονοµικό φορέα των 

αναγκαίων τεχνικών ή/και οικονοµικών πόρων. 

7.1.1.10. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, η οποία ανέρχεται σε 

ποσοστό 2% του συνολικού προϋπολογισµού του έργου µη 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. σύµφωνα µε το άρθρο 14 της παρούσης. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

7.1.2. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β «Τεχνική προσφορά» 

Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, 

σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 

σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 

νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», 

αναφορικά µε την Τεχνική προσφορά υποβάλλονται ηλεκτρονικά  τα 

δικαιολογητικά που καλύπτουν το παρακάτω πίνακα συµµόρφωσης και όπως 

αυτά έχουν περιγραφεί στο Άρθρο 3 «Αντικείµενο του Έργου» της παρούσης. 

Γενικά η τεχνική προσφορά, οφείλει να τηρεί τους παρακάτω όρους: 

• Να συµµορφώνεται µε τους όρους των τευχών δηµοπράτησης της 

παρούσας. 

• Να είναι σαφής σε σχέση µε το προσφερόµενο τεχνικό αντικείµενο. 

• Να καλύπτει αποδεδειγµένα το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών 

και να αποδεικνύει, µε τη µέγιστη δυνατή σαφήνεια, ότι οι 

προσφερόµενες υπηρεσίες καλύπτουν το σύνολο των δαπανών 

λειτουργίας και συντήρησης της ΜΠΑ. 
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• Να αποδεικνύει την επαρκή γνώση από µέρους του Προσφέροντα 

των τεχνικών χαρακτηριστικών αντίστοιχων µονάδων µε την υπόψη 

µονάδα προς συντήρηση και λειτουργία. 

• Να περιγράφει µε σαφήνεια όλες τις προσφερόµενες υπηρεσίες, 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας τεκµηριώνει το τρόπο 

οργάνωσης των υλικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται 

για την εύρυθµη λειτουργία της ΜΠΑ. 

• Να τεκµηριώνει µε επάρκεια την αναγκαιότητα και καταλληλότητα 

του προσφερόµενου προσωπικού, ως προς τον αριθµό, την 

επιστηµονική και τεχνική του κατάρτιση και τις ειδικότητές του και τη 

λειτουργικότητα του προσφερόµενου προγράµµατος χρονικής 

εργασίας, ηµερήσιου και εβδοµαδιαίου.  

• Να εξασφαλίζει την επίτευξη της ∆υναµικότητας της Εγκατάστασης: 

Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας και συντήρησης για την 

διασφάλιση της δυναµικότητας της ΜΠΑ  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

   ΝΑΙ   

1 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ 

ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Οργανόγραµµα µε τη στελέχωση της 

οµάδας παροχής των ζητουµένων 

υπηρεσιών (επιστηµονικά στελέχη και λοιπό 

προσωπικό), 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. 

Συγκεκριµένα το οργανόγραµµα αποτελείται 

από τα εξής υποβαλλόµενα στοιχεία: 

 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 

από τον νόµιµο εκπρόσωπο του 

διαγωνιζόµενου που θα αναφέρει τον 

ορισµό όλων των Μελών της Οµάδας 

Έργου.  

Η Υ/∆ θα συνοδεύεται από: 

a) Αναλυτικά βιογραφικά όλων των 

Μελών της Οµάδας Έργου,  

b) Τίτλους σπουδών και τα 

επαγγελµατικά προσόντα 

συνοδευµένο από πτυχία, άδειες, 

καθώς και οτιδήποτε που να 

αποδεικνύει την ικανότητά τους 

c) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 

1599/1986  όπου το κάθε µέλος θα 

δηλώνει τη δέσµευση του για τη 

συµµετοχή στη Οµάδα Έργου και την 

απασχόληση του στο έργο), ότι τα 

στοιχεία του βιογραφικού του 

σηµειώµατος ή του πίνακα εµπειρίας 

του είναι αληθή και ότι έχει λάβει 

γνώση και αποδέχεται τους όρους 

της παρούσας ∆ιακήρυξης και της 

Συγγραφής Υποχρεώσεων, που 

αφορούν στη συµµετοχή του στην 

οµάδα παροχής της υπηρεσίας. 

Επισηµαίνεται ότι η Οµάδα Έργου που θα 

περιγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο, θα 

πρέπει να καλύπτει όλες τις ειδικότητες, για 

την εκπλήρωση των απαιτήσεων για τη 

λειτουργία της ΜΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 

4.1. της ΕΣΥ της παρούσης.  

 

Η ελάχιστη πραγµατική εµπειρία κάθε µέλους 

της οµάδας παροχής της υπηρεσίας θα είναι 

ΝΑΙ   
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σχετική µε την προτεινόµενη, από το 

διαγωνιζόµενο, θέση τους στο Έργο και θα 

αποδεικνύεται από το βιογραφικό τους 

σηµείωµα ή τον πίνακα. 

 

Για το προσωπικό των ειδικοτήτων του 

πίνακα του άρθρου 4.1της ΕΣΥ µε Α/Α 4,6, 7 

και  8, µπορεί στην τεχνική προσφορά να 

δοθεί µόνο πίνακας ελάχιστων προσόντων 

ανά θέση, ο οποίος ωστόσο θα είναι 

δεσµευτικός για τον Ανάδοχο όταν θα 

υποβάλλει ονοµαστικό πίνακα προσωπικού.  

 

2 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του τεύχους Τεχν. 

Περιγραφής .Ενδεικτικά θα παρουσιάζεται: 

•  Περιγραφή των µετρούµενων 

παραµέτρων για κάθε φαινόµενο 

υπό παρακολούθηση, της 

συχνότητας των µετρήσεων, των 

µεθόδων δειγµατοληψίας και 

µετρήσεων, τα συνεργαζόµενα 

εργαστήρια και του εξοπλισµού 

δειγµατοληψίας και µέτρησης, για 

την περιβαλλοντική παρακολούθηση 

και έλεγχο του έργου. 

• Τήρηση του πίνακα του άρθρου 8.7 

της Τεχν. περιγραφής. 

• Τήρηση περιβαλλοντικών όρων της 

εγκατάστασης 

• Οτιδήποτε άλλο περιγράφεται στο 

παραπάνω άρθρο 8. 

ΝΑΙ   

3 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ 

ΘΑ ∆ΙΑΤΕΘΕΙ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ 

Εκτός από το κινητό εξοπλισµό που διαθέτει 

το έργο, (Κλαρκ) ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να διαθέτει σε µόνιµη βάση 

στη ΜΠΑ,  

• µηχανικό σάρωθρο καθαρισµού 

του περιβάλλοντα χώρου και 

• επιβατικό αυτοκίνητο εξυπηρέτησης. 

Επίσης θα διατίθεται όποιος άλλος 

εξοπλισµός ή όχηµα κρίνεται αναγκαίο για 

την εκπλήρωση των συµβατικών του 

υποχρεώσεων. 

 Ως προς τα παραπάνω απαιτείται: 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 που 

να αναφέρει ότι το σύνολο του 

µηχανολογικού και τεχνικού εξοπλισµού 

που θα διατεθεί από τον πάροχο για την 

εκπλήρωση των όρων της σύµβασης, 

είναι σε άριστη κατάσταση, πληροί τις 

προδιαγραφές ασφαλείας και 

ΝΑΙ   
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εκπληρώνει τους σκοπούς για τους 

οποίους προορίζεται.  Η Υ/∆ θα 

συνοδεύεται από κατάλογο, µε ακριβή 

στοιχεία αναφορικά µε το είδος, το 

πλήθος, τον αριθµό πλαισίου & αριθµό 

κυκλοφορίας αν πρόκειται για οχήµατα, 

τα βασικά τεχνικά στοιχεία τους, ή άλλο 

κατάλληλο δικαιολογητικό που να 

αποδεικνύει τα ανωτέρω. 

• Για τη χρήση κινητού εξοπλισµού, για 

κάθε µηχάνηµα που προτείνεται να 

χρησιµοποιηθεί από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο, θα προδιαγράφονται τα 

προσόντα του χειριστή (δίπλωµα 

κατάλληλης οµάδας και τάξης σύµφωνα 

µε το Π∆ 31/90).  

4 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΑ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του τεύχους Τεχν. 

Περιγρ, .Ενδεικτικά θα παρουσιάζεται: 

• η µεθοδολογία µε την οποία θα παράσχει 

τις ζητούµενες υπηρεσίες και θα 

εφαρµόσει για όλες τις διαδικασίες 

ελέγχου της λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων 

• το ηµερήσιο, εβδοµαδιαίο και µηνιαίο 

πρόγραµµα λειτουργίας και 

• τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας.  

• οτιδήποτε άλλο περιγράφεται στο 

παραπάνω άρθρο 8  

Θα πρέπει να πληρούνται τα δεσµευτικά 

µεγέθη λειτουργίας της εγκατάστασης όπως 

αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 22.2. 

της ΕΣΥ της παρούσης. 

ΝΑΙ   

5 

ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Σχέδιο Προγράµµατος Συντήρησης που θα 
χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες 
εργασιών, σε συµµόρφωση µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές του κεφ.8 του τεύχους 
Τεχνικών Προδιαγραφών.  Ενδεικτικά: 

Α) Συντήρηση γενικότερου περιβάλλοντος 

χώρου και έργων υποδοµής 

Β) Συντήρηση µηχανολογικού εξοπλισµού 

εγκαταστάσεων, το οποίο θα καταρτιστεί µε 

βάση τα manuals του εξοπλισµού που έχει 

εγκατασταθεί (βλ. συνοδά αρχεία 

διαγωνισµού) 

 

ΝΑΙ   

6 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Συµµόρφωση µε τις τεχνικές προδιαγραφές 
του κεφ.9 του τεύχους Τεχνικών 
Προδιαγραφών.  Ενδεικτικά: 
 
• Πλήρης Τεχνική περιγραφή του 

προσφερόµενου εξοπλισµού στα ελληνικά  
• Τεχνικά φυλλάδια του προσφερόµενου 

ΝΑΙ   
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες 

συµµόρφωσης  µε την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδοµένων. Όπου 

δεν αναφέρεται ρητά η ζητούµενη ποσότητα, ο προσφέρων θα προτείνει, µε 

βάση τις δυνατότητες των προϊόντων και υπηρεσιών του.  

Στη Στήλη «Προδιαγραφή», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί 

όροι υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες 

απαντήσεις.  

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σηµαίνει ότι η 

αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο ή ένας αριθµός 

που σηµαίνει υποχρεωτικό αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής (µέγιστο ή 

ελάχιστο) και απαιτεί συµµόρφωση θεωρούµενα ως απαράβατη όροι 

σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν 

πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως µη αποδεκτές.  

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συµπληρωθεί µε την λέξη «ΝΑΙ» ή µε κάποιον 

αριθµό, τότε η προδιαγραφή είναι επιθυµητή και όχι υποχρεωτική. Προσφορές 

που δεν καλύπτουν µη υποχρεωτικούς όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν 

απορρίπτονται.  

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει µορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι ή 

υπερκαλύπτεται από την προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος που δηλώνει 

την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή 

κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της 

εξοπλισµού, 
• Εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά 
• Εικονογραφηµένο Εγχειρίδιο 

ανταλλακτικών 
• Ηλεκτρολογικά Σχέδια 
• Πρόγραµµα τακτικής συντήρησης και 

καθαρισµού του εξοπλισµού 
• Λίστα εγκατεστηµένων µονάδων  
• ∆ήλωση για χρόνο παράδοσης 

ανταλλακτικών και προσφερόµενη 
έκπτωση επί της τιµής του τρέχοντος 
τιµοκαταλόγου 

• Εγγυήσεις εξοπλισµού  
• Σήµανση CE.  
• Τεχνική περιγραφή των εργασιών 

αντικατάστασης εξοπλισµού 
• Τεχνική περιγραφή εργασιών 

επιδιόρθωσης του εξοπλισµού που 
αντικαθίσταται για χρήση ως εφεδρεία. 

Για τα παραπάνω θα πρέπει να κατατεθούν 
και αναλυτικά χρονοδιαγράµµατα 
υλοποίησης. 
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προδιαγραφής και η Επιτροπή αξιολόγησης έχει την υποχρέωση ελέγχου και 

επιβεβαίωσης της απαίτησης.  

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε αντίστοιχο 

φύλλο αναλυτικής περιγραφής ή αναφορά µεθοδολογίας κ.λπ. που θα 

παρατεθούν σε αντίστοιχο παράρτηµα της τεχνικής προσφοράς.  

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά 

την κρίση της τα παρεχόµενα από τους προµηθευτές στοιχεία κατά την 

διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης της προσφερόµενης λύσης. Σε περίπτωση 

που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των πινάκων τότε η απάντηση 

θεωρείται αρνητική.   

 

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν 

αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 

συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά 

υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του 

προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου 

τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από 

τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

 Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος 

άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς 

τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 

7.1.3. Λοιπές διευκρινήσεις 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 

υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν 

υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν 

στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι 

τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο 

τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 

υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να 

είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 

υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 
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αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών 

φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.  

 

7.2. Οικονοµική Προσφορά 

Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η 

οικονοµική προσφορά του προσφέροντα. 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως 

στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».  

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 

υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 

Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει 

ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

Σφάλµατα, αναντιστοιχίες ολογράφων και αριθµητικών τιµών, λογιστικά λάθη 

σε αθροίσµατα και γινόµενα διορθώνονται από την Επιτροπή επί τη βάσει των 

ολογράφων τιµών ανά µονάδα φυσικού αντικειµένου, προκειµένου να 

προκύψει η συνολική προσφορά. 

 

Η οικονοµική προσφορά συντάσσεται κατά το πρότυπο έντυπο προσφοράς 

που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Ενδεικτικά: 
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Οικονοµικές Προσφορές µε συνολική έκπτωση µεγαλύτερη από το 30% του 

συνολικού προκηρυσσόµενου προϋπολογισµού του έργου (µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) κρίνονται ιδιαίτερα χαµηλές και ελλείψει 

σαφούς και αναλυτικής τεκµηρίωσης δύναται να απορριφθούν. Η εν λόγω 

τεκµηρίωση θα πρέπει να περιλαµβάνεται σε χωριστή ενότητα στην προσφορά 

του υποψήφιου αναδόχου και θα πρέπει να βασίζεται σε σχετικά στοιχεία του 

συνόλου του φακέλου της προσφοράς. Η όποια έκπτωση πέραν του 30% του 

συνολικού προκηρυσσόµενου προϋπολογισµού της υπηρεσίας (µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) θα πρέπει εκτός των άλλων, κατ' ελάχιστο, να 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΕΙΣΘ
ΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (€) 
(ΠΡΟ ΦΠΑ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
ΠΡΟ ΦΠΑ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
ΠΡΟ ΦΠΑ) 

1 ΑΡΘΡΟ 1:Λειτουργία 
και συντήρηση 
Μονάδας 
Προεπεξεργασίας 
Ηρακλείου 
(επεξεργασία 150.000 
τόνων) 

 
4.285.500,00 

  

  
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ι 
 

 
4.285.500,00 

  

2  
ΑΡΘΡΟ 2: Προµήθεια εξοπλισµού 
 

2.1 Προµήθεια και 
εγκατάσταση µιας (1) 
νέας τράπεζας κοπής 
τεµαχιστή και επισκευή 
της υπάρχουσας 

 
 

115.000,00 

  

2.2 Προµήθεια δύο (2) 
πρόχειρων 
αποθηκευτικών 
χώρων τύπου 
κοντέινερ  

 
16.000,00 

  

 
2.3 

 
Προµήθεια  µιας (1) 
πρέσας 
δεµατοποίησης 

 
300.000,00 

 

  

  
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΙΙ 
 

 
431.000,00 

  

  
ΣΥΝΟΛΟ  
 

 
4.716.500,00 
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τεκµηριώνεται µε βάση τα ακόλουθα σηµεία (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

Άρθρο 52 του Π.∆. 60/2007 και του Άρθρου 55 Οδηγία 2004/18/ΕΚ): 

i. τον οικονοµικό χαρακτήρα της µεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της 

παροχής των υπηρεσιών, τεκµηριώνοντας σαφώς τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της προτεινόµενης µεθόδου (ποσοτικά και ποιοτικά 

στοιχεία) και τα επιµέρους κέντρα κόστους, τα οποία τη διαφοροποιούν, 

καθώς επίσης και τους συγκεκριµένους λόγους, για τους οποίους οδηγεί 

σε σηµαντική µείωση συνολικού κόστους πέραν του προβλεπόµενου. 

ii. τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που 

διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση των έργων, την προµήθεια των 

προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, παραθέτοντας συγκεκριµένα 

αναλυτικά στοιχεία (ποσοτικά και ποιοτικά), τα οποία πιστοποιούν τις 

όποιες οικονοµίες κλίµακας υφίστανται, καθώς επίσης και λοιπές 

προϋποθέσεις, οι οποίες οδηγούν σε εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες 

εκκίνησης και υλοποίησης του προκηρυσσόµενου έργου. 

iii. την πρωτοτυπία των υπηρεσιών ή/και των προµηθειών, που προτείνει ο 

προσφέρων, και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αιχµής που διαφοροποιούν 

και διακρίνουν την προσφορά του και διασφαλίζουν το οικονοµικό των 

προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών. 

iv. την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των 

συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής. 

v. την ενδεχόµενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. 

Η Προϊστάµενη Αρχή δύναται να αποκλείσει τον επιλεγέντα Ανάδοχο εάν κατά 

την απόφαση της δεν αιτιολογείται η ασυνήθιστα χαµηλή οικονοµική 

προσφορά και η σύµβαση ανατίθεται στον επόµενο κατά σειρά υποψήφιο υπό 

τις ίδιες προϋποθέσεις. 

 

ΆΡΘΡΟ 8: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες 

ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή 

στις 8/10/2015 και ώρα 10.00 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 

σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά 

των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 

διαδικασιών.  

 

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο 

των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική 

Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών 

αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 
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σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς 

των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των 

λοιπών στοιχείων αυτών. 

 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο 

διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.  

 

Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική 

Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές 

αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των 

τιµών που προσφέρθηκαν. 

 

Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την κατά τα ανωτέρω 

καθοριζόµενη ηµεροµηνία για λόγους ανώτερης βίας (π.χ. απεργία 

υπαλλήλων),αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρείς µέρες µετά την αρχική 

ηµεροµηνία αποσφράγισης. Αν η ηµέρα αυτή είναι αργία, ο διαγωνισµός 

αναβάλλεται για την πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα και την ίδια ώρα. Στην 

περίπτωση αυτή ο ΕΣ∆ΑΚ ενηµερώνει ηλεκτρονικά, µε e-mal ή µε τηλεµοιοτυπία 

όλους τους διαγωνιζόµενους για την αναβολή και την ηµέρα και ώρα της νέας 

συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά τη νέα ηµέρα 

και ώρα η ως άνω διαδικασία επαναλαµβάνεται. 

 

Στον παρόντα διαγωνισµό δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών 

προσφορών, ούτε τµηµατικών προσφορών. 

 

ΆΡΘΡΟ 9: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & 

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

9.1.  Γενικά 

Μετά την 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 για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της 

κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
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9.2.  Αξιολόγηση του υποφακέλου µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά 

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα, η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του 

διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, 

πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο−φακέλων των 

προσφορών.  

 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από 

την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους 

συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί 

υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς 

παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους 

ορίζονται. Αναλυτικότερα: 

 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του υποφακέλου µε την ένδειξη 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»   όλων των διαγωνιζοµένων: 

Α) η Επιτροπή συντάσσει το σχετικό Πρακτικό ελέγχου ∆ικαιολογητικών 

Συµµετοχής (Πρακτικό 1), το οποίο ολοκληρώνεται µε αιτιολογηµένη κρίση της 

Επιτροπής περί του αποκλεισµού των διαγωνιζοµένων που δεν πληρούν τις 

αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής στο διαγωνισµό.  

 

Β) ελέγχει, κρίνει και αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές των διαγωνιζοµένων που 

πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό, και τις βαθµολογεί µε 

τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 9.4 της παρούσας και συντάσσει το 

σχετικό Πρακτικό βαθµολογίας (Πρακτικό 2). Το Πρακτικό βαθµολογίας 

συνοδεύεται από πίνακες µε τις βαθµολογίες των διαγωνιζοµένων επί του 

καθενός κριτηρίου και αναγράφει την τελική βαθµολογία κάθε Τεχνικής 

Προσφοράς, µε αιτιολόγηση της βαθµολογίας, η οποία στηρίζεται στο 

περιεχόµενο των φακέλων της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων. 

 

Εν συνεχεία η Επιτροπή ανακοινώνει τα Πρακτικά 1 και 2, επί των οποίων 

µπορούν να υποβάλλονται ενστάσεις από τους διαγωνιζόµενους, συµφωνα 

µε το άρθρο 9.2 της παρούσας. 

 

Εφόσον ασκηθεί εµπρόθεσµα και γίνει δεκτή ένσταση, η Επιτροπή γνωµοδοτεί 

επί των ενστάσεων που τυχόν υποβλήθηκαν κατά των δύο Πρακτικών και 

εισηγείται στην Προϊσταµένη Αρχή. Εφόσον ασκηθεί εµπρόθεσµα και γίνει 

δεκτή ένσταση για την πληρότητα δικαιολογητικών της προσφοράς 

∆ιαγωνιζοµένου, η Προϊσταµένη Αρχή διαµορφώνει ανάλογα το Πρακτικό 1. 
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Αν ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά της βαθµολογίας, η Προϊσταµένη 

Αρχή αναπέµπει το Πρακτικό 2 στην Επιτροπή, µε συγκεκριµένες παρατηρήσεις 

για τις πληµµέλειες της βαθµολόγησης. Η Επιτροπή αναβαθµολογεί τις τεχνικές 

προσφορές, συντάσσοντας νέο Πρακτικό 2, αφού λάβει υπόψη της τις 

παρατηρήσεις.  

 

Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις, τα Πρακτικά 1 και 2 επικυρώνονται από την 

Εκτελεστική επιτροπή του ΕΣ∆ΑΚ. 

 

9.3.  Αποσφράγιση του υποφακέλου µε την ένδειξη «Οικονοµική 

προσφορά»  

Ύστερα από τη στάθµιση της βαθµολογίας της τεχνικής και οικονοµικής 

προσφοράς κάθε διαγωνιζόµενου, η Επιτροπή προσδιορίζει την πλέον 

οικονοµικά συµφέρουσα προσφορά και καταγράφει τις ενέργειές της και την 

εισήγηση της για την ανάθεση, στο Πρακτικό Ανάδειξης Προσωρινού 

Μειοδότη (Πρακτικό 3). Σε περίπτωση που περισσότεροι διαγωνιζόµενοι 

έλαβαν την ίδια σταθµισµένη βαθµολογία, προκρίνεται η υποψήφιος µε τη 

µεγαλύτερη βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς". Επί του Πρακτικού 3 

µπορούν να υποβάλλονται ενστάσεις από τους διαγωνιζόµενους, σύµφωνα 

µε το άρθρο 9.4 της παρούσης. 

Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣ∆ΑΚ, 

εγκρίνει το αποτέλεσµα και αναδεικνύει τον προσωρινό µειοδότη. Οι 

συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την 

απόρριψη της προσφοράς τους. 

Σε περίπτωση κατάθεσης ενστάσεων, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει 

γνωµοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (µαζί µε τις ενστάσεις, τα πρακτικά της 

και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην 

Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣ∆ΑΚ, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και 

εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσµα. Οι 

∆ιαγωνιζόµενοι οικονοµικοί φορείς που υπέβαλαν ενστάσεις, ενηµερώνονται 

ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους.  

 

9.4. Ενστάσεις - Προσφυγές 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς 

φορείς, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 15 του Π.∆. 118/07, Ν. 

3886 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α/30-10-10 και άρθρο 20 του Π.∆. 28/80), µέσω του 

συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου 

.pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.  
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Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και υποβάλλονται 

µέσω του συστήµατος επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή pdf ,το 

οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν 

φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονοµικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη 

µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής µε ταχυδροµείο ως ηµεροµηνία 

αποστολής λογίζεται η ηµεροµηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδροµείου. 

 

Σε κάθε περίπτωση η ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης είναι η ηµεροµηνία 

της ηλεκτρονικής υποβολής εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης µεταξύ 

του κειµένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά και της 

ένστασης όπως έχει προσκοµισθεί από τον οικονοµικό φορέα, οπότε ως 

ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής. 

 

Ένσταση επιτρέπεται κατά της συµµετοχής παρόχου στον διαγωνισµό και κατά 

των τριών πρακτικών έως και την κατακυρωτική απόφαση. Οι ενστάσεις κατά 

των πρακτικών υποβάλλονται εντός 5 ηµερών από την ηµέρα ανάρτησης τους 

 

Η ένσταση κατά των πρακτικών 1 και 2 δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 

διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 

διαγωνισµού από την προϊσταµένη αρχή και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά 

από γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού. 

 

Οι προσφυγές κατά αποφάσεων αναθετουσών αρχών ενώπιον διοικητικών ή 

δικαστικών αρχών, για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που 

προηγείται της σύναψης συµβάσεων υπηρεσιών, διέπονται από τις διατάξεις 

του Ν.3886/2012.  

 

∆ικαίωµα υποβολής ενστάσεων κατά των Πρακτικών της Επιτροπής έχουν 

µόνο οι διαγωνιζόµενοι που συµµετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του 

διαγωνισµού.  

 

Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣ∆ΑΚ ύστερα από 

γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  

 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 

υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς µε τη 

διαδικασία που ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου Οικονοµικών. 
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9.5. ∆ιευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων 

Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της 

ίσης µεταχείρισης, να καλέσει µε κάθε πρόσφορο µέσο τους διαγωνιζόµενους 

να "αποσαφηνίσουν" ή να "συµπληρώσουν" τα υποβληθέντα στοιχεία των 

υποφακέλων "∆ικαιολογητικών Συµµετοχής" και «Τεχνικής Προσφοράς µέσα σε 

συγκεκριµένη προθεσµία. Ως "αποσαφήνιση" εννοείται η χορήγηση 

διευκρινίσεων για το περιεχόµενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Ως 

"συµπλήρωση" υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόµιση νέων 

στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασµό µε ήδη υποβληθέντα στοιχεία 

του φακέλου "∆ικαιολογητικών Συµµετοχής" την ικανοποίηση κάποιας από τις 

προϋποθέσεις της παρούσας. 

 

Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες από τους αναφερόµενους 

στους σχετικούς Πίνακες εργοδότες των διαγωνιζοµένων, προκειµένου να 

συνεκτιµήσει και επαληθεύσει, κατά τον έλεγχο της καταλληλότητας των 

διαγωνιζοµένων, τα στοιχεία της εµπειρίας του άρθρου 7 της παρούσας. 

 

Η Επιτροπή επίσης δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες από τους εργοδότες 

των διαγωνιζόµενων που δηλώνονται µε την τεχνική προσφορά τους, 

προκειµένου να επαληθεύσει τα δηλούµενα στοιχεία, τηρώντας την αρχή της 

ίσης µεταχείρισης έναντι αυτών.  

 

Η «Οικονοµική Προσφορά» των διαγωνιζοµένων διορθώνεται και 

συµπληρώνεται από την Επιτροπή, εφόσον επιτρέπεται κατά τα οριζόµενα στο 

άρθρο 7.2 της παρούσης. 

 

9.6.  Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς  

Η οµάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών 

έχει συντελεστή βαρύτητας 50% η αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς έχει 

συντελεστή βαρύτητας 50%.¨ 

 

Τα κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών µε τους αντίστοιχους 

συντελεστές βαρύτητας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας βαθµολογουµένων κριτηρίων αξιολόγησης 

Περιγραφή κριτηρίου 
Βάρος 

(βi) 

 

1. Αξιολόγηση  Προσφερόµενου Εξοπλισµού 

 

25% 

 

2. Κανονισµός λειτουργίας ΜΠΑ 

 

10% 

 

3. Οργανόγραµµα – Στελέχωση - Τεχνική εµπειρία 

 

10% 

 

4. Επάρκεια και καταλληλότητα χρησιµοποιούµενου κινητού 

εξοπλισµού 
10% 

 

5. Πληρότητα σχεδίου προγράµµατος συντήρησης εξοπλισµού   

 

20% 

 

6. Πληρότητα προγράµµατος περιβαλλοντικής παρακολούθηση 

και επιστηµονική τεκµηρίωση περιβαλλοντικής προστασίας του 

χώρου. 

25% 

Σύνολο συντελεστών βαρύτητας 100% 

 

Κάθε κριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό Uτi (i είναι το κριτήριο 1, 2, 3 ή 4), 

που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 έως 100. Προσφορές που θα 

λάβουν, σε κάποιο από τα κριτήρια, βαθµό κάτω του 60, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

Ο τρόπος αξιολόγησης των 6 αυτών κριτηρίων θα γίνει σε συνάρτηση των 

απαιτήσεων του Πίνακα του άρθρου 7.1.2 της παρούσης. 

 

Ο συνολικός βαθµός της τεχνικής αξιολόγησης κάθε διαγωνιζόµενου 

υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση: 

ΣΒτ = Σ (Uτi x βi) 

όπου : 

ΣΒτ= ο συνολικός βαθµός της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου,  

Uτi = ο βαθµός του κριτηρίου i και  

βi = ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου i. 

 

Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται παραδεκτές εφόσον η συνολική 

βαθµολογία τους υπερβαίνει τις 70 µονάδες, δηλ. ΣΒτ >70. 
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9.7. Προσδιορισµός της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική και 

τεχνική άποψη προσφοράς 

Η σταθµισµένη βαθµολογία κάθε προσφοράς προκύπτει από το άθροισµα: 

ΣΒ = Βτ * ΣΒτ + Βο * Uτo 

όπου: 

ΣΒ= η σταθµισµένη βαθµολογία,  

Βτ = ο συντελεστής βαρύτητας της τεχνικής προσφοράς ίσος µε 50% 

ΣΒτ= ο συνολικός βαθµός της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου  

Βο = ο συντελεστής βαρύτητας της οικονοµικής προσφοράς ίσος µε 50%. 

Uτο = το ποσοστό της έκπτωσης εκφρασµένο σε αριθµό από 1 έως 100 και  

 

Το ποσοστό της έκπτωσης προκύπτει από τον τύπο: 

 

Uτο = [(Π –Π∆)/ Π] * 100 

 

όπου Π = ο προϋπολογισµός µελέτης € και  

Π∆= η συνολική τιµή προσφοράς διαγωνιζοµένου 

 

Η συνολική τιµή προσφοράς του διαγωνιζόµενου υπολογίζεται από το έντυπο 

της οικονοµικής προσφοράς. Η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των 

προσφορών γίνεται µε φθίνουσα σειρά του ΣΒτ.  

Σηµειώνεται ότι στην τιµή του Π∆ και Π συµπεριλαµβάνεται το κόστος 

προσφοράς και η προυπολουγεισθείσα τιµή αντίστοιχα, χωρίς να 

συµπεριλαµβάνεται η αξία του Φ.Π.Α. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα 

ανωτέρω κριτήρια. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή 

είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, είναι η προσφορά 

που θα συγκεντρώσει τη µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία. 

 

Σε περίπτωση προσφορών µε την ίδια σταθµισµένη βαθµολογία ΣΒ 

προσωρινός Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο έχων το µέγιστο συνολικό βαθµό 

τεχνικής προσφοράς ΣΒτ.  

 

. 
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ΆΡΘΡΟ 10 : KΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – AΚΥΡΩΣΗ - EΠΑΝΑΛΗΨΗ 

10.1. Ακύρωση – Επανάληψη 

Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας µπορεί να ακυρωθεί: 

 

1. για παρατυπία κατά την διεξαγωγή, εφόσον εκ της παράτυπου 

διεξαγωγής επηρεάζεται το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. 

2. εάν αποδεδειγµένως προκύπτει ότι υπήρξε συνεννόηση ή συµπαιγνία 

των διαγωνιζόµενων. Σε αυτή τη περίπτωση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

εκθέτει µε λεπτοµέρεια σε πρακτικό τα διατρέξαντα όπως αυτά υπέπεσαν 

στην αντίληψή της καθώς και τη γνώµη της. Επανάληψη του 

διαγωνισµού επιτρέπεται µόνο µετά την κατά την προηγούµενη 

παράγραφο περίπτωση ακύρωσης ή µη έγκρισής του.  

3. Επίσης λόγω ασύµφορου αποτελέσµατος κρινόµενου τούτου µετά από 

απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣ∆ΑΚ.  

Αναλυτικότερα: 

 

Σε περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού οι συµµετέχοντες σε αυτόν δεν θα 

έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση 

επανάληψης του διαγωνισµού µε νέους όρους εξολοκλήρου ή εν µέρει, η 

δηµοπρασία θεωρείται αρχική και όχι επαναληπτική. 

 

Η Προϊσταµένη Αρχή δικαιούται, µε αιτιολογηµένη απόφαση της, να 

ανακαλέσει την ∆ιακήρυξη και να ακυρώσει το αποτέλεσµα πριν ή µετά την 

κατακύρωση. 

 

10.2.  ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο 

προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας 

είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή 

αρχείου. pdf και σε φάκελο µε  σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης που απαιτούνται κατά περίπτωση. Τα 

δικαιολογητικά προσκοµίζονται  από τον προσφέροντα  εντός τριών (3) 

εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

 

Ο Φάκελος «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο, που 

θα φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο», θα έχει αριθµηµένες τις σελίδες του και κάθε 
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σελίδα του θα φέρει τη µονογραφή του νόµιµου εκπρόσωπου του 

προσφέροντος και θα περιέχει πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα. 

 

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται από τους έχοντες την 

υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 

Επισηµαίνεται ότι τα δικαιολογητικά που  απαιτούνται να προσκοµισθούν σε 

έντυπη µορφή στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης 

προθεσµίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/ 

συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν 

την ψηφιακή του υπογραφή.  

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται 

η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα 

του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την οποία να πιστοποιείται η 

άσκηση του επαγγέλµατος του. 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου 

αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή 

προέλευσης του διαγωνιζοµένου ή κάθε µέλους του (σε περίπτωση 

κοινοπραξίας όπου θα πρέπει να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί 

για: 

α)Αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας  

β)Αδικήµατα που αναφέρονται στην παρ.1, του άρθρου 43 του Π.∆. 

60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ καθώς 

και 

γ) Για τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος , είναι νοµικό πρόσωπο, τα ποινικά 

µητρώα πρέπει να αφορούν 

• στους διαχειριστές του και οµόρρυθµους εταίρους (σε 

περίπτωση οµορρύθµων ή ετερορρύθµων ή εταιρειών 

περιορισµένης ευθύνης), 

• στους διαχειριστές του (σε περίπτωση περιορισµένης ευθύνης), 

• στον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύµβουλο και µέλη ∆Σ(σε 

περίπτωση ανώνυµης εταιρείας), 

• στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε 

άλλη περίπτωση), και επιπλέον το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει 
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την οικονοµική προσφορά για λογαριασµό του νοµικού 

προσώπου, αν είναι διαφορετικό από τα παραπάνω. 

• Αν ο νόµιµος εκπρόσωπος είναι διαφορετικό φυσικό πρόσωπο 

από  τα ανωτέρω,  και  ο εκάστοτε νόµιµος εκπρόσωπος. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι 

εκπρόσωποι του. 

 

Εφόσον στο ποινικό µητρώο αναφέρονται αδικήµατα για τα οποία δεν 

προκύπτει σαφώς αν ανήκουν σ' αυτά που κατά την παρούσα ∆ιακήρυξη 

προκαλούν τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου, οφείλει αυτός να υποβάλει 

ένορκη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση, αν στο κράτος καταγωγής δεν 

εκδίδονται ένορκες δηλώσεις, περί της φύσης των αδικηµάτων. Εφόσον κάποιο 

από τα αδικήµατα αυτά επιφέρει τον αποκλεισµό συνυποβάλλεται η 

καταδικαστική απόφαση, προκειµένου να κριθεί αν σχετίζεται ή όχι µε την 

επαγγελµατική διαγωγή του στελέχους. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση,(ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του, αν ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι αλλοδαπής καταγωγής) 

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση,(ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του, αν ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι αλλοδαπής 

καταγωγής) 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση,(ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του, αν ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι αλλοδαπής καταγωγής) 

6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 

θέσης σε αναγκαστική διαχείριση,(ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του, αν ο υποψήφιος Ανάδοχος 

είναι αλλοδαπής καταγωγής) 

7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό παύση 

εργασιών ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναστολή εργασιών ούτε έχει 

κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συµβιβασµό. 

(ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του, 

αν ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι αλλοδαπής καταγωγής) 
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8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί  υπό κοινή 

εκκαθάριση του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει ή υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής εκκαθάρισης των άνω νοµοθετηµάτων (σε 

περίπτωση ηµεδαπών ή αλλοδαπών νοµικών προσώπων). 

9. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής προκειµένου για την απόδειξη ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει αποδεδειγµένα διαπράξει σοβαρό 

επαγγελµατικό παράπτωµα. Για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα 

εάν τα φυσικά πρόσωπα ή διευθύνοντες σύµβουλοι της Α.Ε. ή 

διαχειριστές των ΕΠΕ ή οµόρρυθµα µέλη της Ο.Ε. ή Ε.Ε. είναι µηχανικοί 

προσκοµίζεται πιστοποιητικό του TEE ή του αντίστοιχου επιµελητηρίου 

(όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των µελών του) περί µη 

διάπραξης παραπτώµατος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. 

10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό. 

11. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της 

προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης  

12. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. Οι αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν 

υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής 

φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 

υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας ∆ΟΥ, σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται παραπάνω. 

13. Ειδικότερα µε τη φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού φορέα, η 

Αναθέτουσα Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστηµα TAXISNET 

δεδοµένα σχετικά µε την φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού 

Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την 

ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση 

που το σύστηµα παρουσιάζει κάποιον Οικονοµικό Φορέα µη ενήµερο 

φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίµων 

ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης 

σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον 

ειδοποιήσει εγγράφως ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο (µέσω του 

συστήµατος), να προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα σε έντυπη 

µορφή εντός της προθεσµίας των 20 ηµερών της παραγρ.2 του 
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άρθρου 6 του Π.∆ 118/07 και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως 

κατά τα άνω φορολογικά ενήµερος. 

14. Όταν ο Οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό 

φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει ηλεκτρονικά σε µορφή 

αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία 

ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρµόδια υπηρεσία ή 

την αποστέλλει ταχυδροµικά, σε έντυπη µορφή εντός τριών (3) 

εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής 

υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ως ηµεροµηνία 

κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής που αποδεικνύεται από 

τη σφραγίδα ταχυδροµείου. 

15. Οι Κοινοπραξίες υποβάλλουν για καθένα από τα µέλη τους τα όλα 

ανωτέρω πιστοποιητικά και έγγραφα, και όλα τα επίσηµα έγγραφα 

από τα οποία προκύπτει η νοµιµοποίηση του συνεργατικού σχήµατος, 

η σύσταση και η εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου.  

Σε κάθε περίπτωση υποβάλλεται συµβολαιογραφική πράξη σύστασης 

Κοινοπραξίας, υπογεγραµµένη από τους νόµιµους εκπρόσωπους των 

κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων όπου ρητά και κατ’ ελάχιστον θα 

διατυπώνονται: 

• Ότι τα µέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται εξ’ ολοκλήρου προς το 

φορέα του έργου για οποιαδήποτε υποχρέωση της Κοινοπραξίας 

σχετικά µε τη συγκεκριµένη παροχή υπηρεσιών, 

• Η έδρα της Κοινοπραξίας, οι νόµιµοι εκπρόσωποι των 

επιχειρήσεων που κοινοπρακτούν και ο κοινός εκπρόσωπος 

αυτών, 

• Τα ποσοστά συµµετοχής καθεµιάς από τις συµµετέχουσες 

επιχειρήσεις στην Κοινοπραξία και το ειδικότερο µέρος του 

δηµοπρατούµενου αντικειµένου που θα εκτελέσει ο καθένας.    

16. Στη περίπτωση που χρησιµοποιηθεί ∆άνεια Εµπειρία απαιτείται 

απόφαση του οργάνου διοίκησης του φορέα που θα δανείσει την 

εµπειρία και νόµιµη σύµβαση µε τον φορέα αυτό , περί του ότι θα 

διαθέσει τους τεχνικούς ή/και οικονοµικούς πόρους, (οι οποίοι θα 

περιγράφονται αναλυτικά στα παραπάνω κείµενα), υπέρ του 

υποψήφιου Αναδόχου.  

 

Tα δικαιολογητικά Νο 2 έως 9, 11 και 12 µπορεί να αντικαθίστανται ή να 

συµπληρώνονται µε ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζοµένου (ή του µέλους στο 

οποίο το δικαιολογητικό αφορά, σε περίπτωση κοινοπραξίας), όταν αυτός 

προέρχεται από κράτος που δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αν το 

εκδιδόµενο δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους αυτές. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η σύνταξη 

15PROC003000011 2015-08-28



∆ιαχείριση Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριµµάτων Ηρακλείου Κρήτης (Εκσυγχρονισµός & Λειτουργία) 

43 

∆ιακήρυξη Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας 

ένορκης βεβαίωσης στο κράτος προέλευσης, τα δικαιολογητικά µπορεί να 

αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 

οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στη δήλωση αυτή θα 

πρέπει κατ' αρχήν να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης των σχετικών 

δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα. Αν διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε 

τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά τότε ο 

επιλεγείς Ανάδοχος αποκλείεται από την διαδικασία. 

  

Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά και έγγραφα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά 

την ηµέρα της υποβολής τους, σύµφωνα µε τις ειδικές περί αυτών διατάξεις. 

Εφόσον από τις διατάξεις αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, για να γίνουν 

δεκτά δεν πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης παλαιότερη των έξι µηνών 

από την πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

10.3. Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «δικαιολογητικά 

κατακύρωσης»  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του 

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο 

εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη 

µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται 

να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση 

γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων 

για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  

Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο 

διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου 

των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

 

Η αρµόδια πιστοποιηµένη στο σύστηµα Επιτροπή θα εισηγηθεί για την 

ανάθεση του Έργου στην Αναθέτουσα Αρχή. Η τελική απόφαση επιλογής θα 

ληφθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣ∆ΑΚ. 

 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της υπηρεσίας στον 

προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου 

pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από 

τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

 

15PROC003000011 2015-08-28



∆ιαχείριση Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριµµάτων Ηρακλείου Κρήτης (Εκσυγχρονισµός & Λειτουργία) 

44 

∆ιακήρυξη Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας 

Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 

απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν προσκοµίσει τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης, επιλέγεται ο αµέσως επόµενος διαγωνιζόµενος που η 

προσφορά του συγκεντρώσει τη µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία και 

επαναλαµβάνεται η διαδικασία των άρθρων10.2 και 10.3. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 11: ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε βάση την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 53 (παρ.1, στοιχ. 

α’) της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στα 

σχετικά άρθρα της παρούσης. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί κατά την αιτιολογηµένη κρίση της να µαταιώσει 

το ∆ιαγωνισµό ολικά ή µερικά ή να τον αναβάλει, σε οποιοδήποτε στάδιο. 

Στην περίπτωση αυτή γνωστοποιεί εγγράφως στους ∆ιαγωνιζόµενους τη 

µαταίωση ή την αναβολή. Κανείς από τους ∆ιαγωνιζόµενους δεν δικαιούται 

οποιαδήποτε αποζηµίωση ούτε δύναται να εγείρει οιαδήποτε απαίτηση για την 

αιτία αυτή ή για οιανδήποτε άλλη. 

 

Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣ∆ΑΚ γίνεται κατακύρωση της 

υπηρεσίας  στον Ανάδοχο.  

 

Στην περίπτωση που το Έργο κατακυρωθεί σε Ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να ζητήσει από την Ένωση να συστήσει κοινοπραξία. 

 

Ο επιλεγείς καλείται να υπογράψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή που θα 

βασίζεται στην απόφαση ανάθεσης του Έργου και στους όρους της 

παρούσας ∆ιακήρυξης, υποχρεούται δε να προσέλθει για την υπογραφή της 

Σύµβασης εντός 15 ηµερών µετά από σχετική ειδοποίηση, προσκοµίζοντας 

και την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει 

άπρακτη, τότε ο επιλεγείς κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση.  

 

Στην περίπτωση που εξ αυτού του γεγονότος επαναληφθεί ο ∆ιαγωνισµός, ο 

κηρυχθείς έκπτωτος βαρύνεται µε τα έξοδα επαναλήψεως του διαγωνισµού, 

καταπίπτει δε υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου η εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
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χωρίς καµία άλλη προϋπόθεση ή ενέργεια. ∆εν αποκλείεται επίσης το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο να αξιώσει επιπροσθέτως και κάθε θετική ή αποθετική 

ζηµία που ενδεχοµένως θα υποστεί από την ως άνω συµπεριφορά του 

επιλεγέντος και κληθέντος να υπογράψει τη Σύµβαση. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο 

έχει την ευχέρεια, αντί της επαναλήψεως του ∆ιαγωνισµού, να κατακυρώσει το 

∆ιαγωνισµό στον αµέσως επόµενο κατά σειρά βαθµολογήσεως 

διαγωνιζόµενο (στον πρώτο επιλαχόντα δηλαδή) κ.ο.κ. 

 

Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία µε βάση τα οποία θα εκτελεστεί  η Υπηρεσία 

είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των 

περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως 

κατωτέρω: 

 

1) Το Συµφωνητικό που θα υπογραφεί µε τον Ανάδοχο 

2) Η παρούσα διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας 

3) Οικονοµική προσφορά Αναδόχου 

4) Τεύχος αναλυτικού προϋπολογισµού 

5) Τεύχος ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων 

6) Τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών 

7) Τεχνική προσφορά Αναδόχου 

 

Η Σύµβαση για την παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα υπογραφεί από 

τον Πρόεδρο του ∆.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Παράλληλα µε την υπογραφή της Σύµβασης  και αναπόσπαστο τµήµα αυτού 

θα αποτελεί και το πρωτόκολλο καθορισµού των όρων χρήσης υποδοµών 

µεταξύ του Φορέα Υλοποίησης του έργου και του Ανάδοχου που θα 

αναφέρεται σε όλο γενικότερα τον εξοπλισµό, τα υλικά και τις υποδοµές που 

θα παραλάβει ο Ανάδοχος σε κατάσταση καλής λειτουργίας και τα οποία 

οφείλει να παραδώσει στο Φορέα µετά τη λήξη του χρόνου σύµβασης.  

 

Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα 

συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της 

προσφοράς του αναδόχου υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η εργασία, της 

διακήρυξης και της σχετικής µελέτης, στοιχεία τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος της. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους 

µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται από τον ΕΣ∆ΑΚ και για τον 

Ανάδοχο από τον ίδιο ή τον νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του. 

 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε κάθε περίπτωση παραβάσεως ή 

αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης, της µελέτης, της προσφοράς 
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ή του συµφωνητικού. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης που 

κατατέθηκε από αυτόν καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου λόγω ποινικής ρήτρας.  

 

Μετά την υπογραφή της σύµβασης, κανένα άλλο έγγραφο κείµενο ή στοιχείο 

προγενέστερα συνταχθέν δεν είναι δυνατό να ληφθεί υπ’ όψη µε οποιονδήποτε 

τρόπο για την ερµηνεία των όρων αυτής. Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο 

προβλέπεται από το συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν προς τούτο και τα 

δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση των αρµοδίων οργάνων 

αξιολόγησης. 

 

Για οποιαδήποτε αµέλεια του αναδόχου σχετικά µε τα καθήκοντα και τις 

υποχρεώσεις του έχουν εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του Π.∆.28/80. Ο ΕΣ∆ΑΚ 

διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει τον πάροχο έκπτωτο µε όλες τις σχετικές 

συνέπειες σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Π.∆. 28/80. 

 

ΆΡΘΡΟ 12: ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη 

γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση 

στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη 

µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα, Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών 

γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική 

Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισµού, να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφρασθεί στην 

Ελληνική Γλώσσα. 

 

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται επίσης στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις 

βαθµίδες της), και του Αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική 

γλώσσα. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία 

των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την Υπηρεσία, µε τον ορισµό και την 

παρουσία διερµηνέων. 

 

Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά οφείλουν να συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τυχόν τεχνικά 

φυλλάδια. 
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ΆΡΘΡΟ 13: ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Η συµµετοχή στην διαδικασία του διαγωνισµού συνιστά τεκµήριο ότι ο 

διαγωνιζόµενος, αλλά και κάθε µέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόµενης 

κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας ∆ιακήρυξης και των 

τευχών που τη συνοδεύουν και των τοπικών συνθηκών του έργου. 

 

ΆΡΘΡΟ 14: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Οι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισµού, εντός 

του υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής αναγνωρισµένων πιστωτικών ιδρυµάτων ή 

άλλων νοµικών προσώπων, που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ε.Ε., 

στα κράτη του ΕΟΧ και στα κράτη που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη 

Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου 

(Π.Ο.Ε) και που έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των εν λόγω κρατών αυτό 

το δικαίωµα, ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του συνολικού 

προϋπολογισµού του Έργου, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ήτοι 137.185,00 

€. 

 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον Προσφέροντα 

ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην 

Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός (3) τριών εργάσιµων 

ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

 

Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από µη ελληνική Τράπεζα τότε µπορεί να είναι 

συντεταγµένη σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη επικυρωµένη µετάφραση στην 

ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. 

Τυχόν παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών θα συνοδεύεται από 

αντίστοιχη παράταση της ισχύος των εγγυήσεων συµµετοχής. 

 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για εκατόν 

είκοσι (120) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς µη 

συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου προσυµβατικού ελέγχου. Σε περίπτωση 

που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, 

πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός 

ευλόγου χρονικού διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 

εγγύησης συµµετοχής. Κατά τα άλλα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 

του Ν. 4281/2014. 
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Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής των διαγωνιζοµένων (πλην του Αναδόχου) 

θα επιστραφούν αµέσως µετά την υπογραφή της Σύµβασης. Σε περίπτωση 

αποκλεισµού διαγωνιζόµενου σε ενδιάµεσο στάδιο, η εγγυητική επιστολή 

επιστρέφεται µετά από αίτηση του, εφόσον παραιτηθεί από το δικαίωµα 

άσκησης ένστασης ή η απόφαση του αποκλεισµού του δεν υπόκειται πλέον σε 

διοικητικές προσφυγές. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του επιλεγέντος 

Αναδόχου θα επιστραφεί µε την υπογραφή του συµφωνητικού. 

 

Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν άµεσα σε όλους τους 

διαγωνιζόµενους σε περίπτωση ακύρωσης της διαδικασίας και υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν θα ασκηθούν προσφυγές ή αιτήσεις ασφαλιστικών 

µέτρων κατά της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει ισχύ και 

επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή της οποίας παρήλθε η διάρκεια ισχύος, 

εφόσον δεν παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από τον εγγυητή και το 

διαγωνιζόµενο. 

 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση 

µέσα στο προκαθορισµένο από την Αναθέτουσα Αρχή χρονικό διάστηµα, η 

εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση Ενώσεως εταιριών, το παραπάνω ποσό της 

εγγυητικής επιστολής µπορεί να καλύπτεται είτε µε µία, είτε µε το άθροισµα 

περισσότερων εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων. Κάθε µία όµως 

από αυτές πρέπει να καλύπτει την ευθύνη όλων των συµµετεχόντων, οι οποίοι 

θα αναφέρονται στο σώµα αυτής, αλληλεγγύως. 

 

ΆΡΘΡΟ 15: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο επιλεγείς Ανάδοχος, υποχρεούται να προσκοµίσει, µε την υπογραφή της 

σχετικής Σύµβασης, ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της Σύµβασης, 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισµένου ιδρύµατος, ποσού 

ίσου µε το 5% επί του ποσού της Σύµβασης χωρίς ΦΠΑ. Η Εγγυητική Επιστολή 

Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται µε εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς το 

ίδρυµα που την εξέδωσε, µετά την ολοκλήρωση της παραλαβής της 

υπηρεσίας από την αρµόδια Επιτροπή, µε την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεµούν 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεώσεις εκ µέρους του Αναδόχου.  

 

ΆΡΘΡΟ 16: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες 

για για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας 

υποβολής Προσφορών µη συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου 
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προσυµβατικού ελέγχου. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του 

προβλεπόµενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Αν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα 

Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απευθύνει ερώτηµα προς τους συµµετέχοντες 

διαγωνιζόµενους, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα. Οι συµµετέχοντες που δέχονται να παρατείνουν την προσφορά 

τους, οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες 

ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης. Αν δεν απαντήσουν 

θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την παράταση και δεν συµµετέχουν πλέον στον 

διαγωνισµό. 

∆εν επιτρέπεται η απόσυρση προσφοράς υποψηφίου ή µέρος της µετά την 

υποβολή της και ανεξάρτητα από την κατακύρωση.  

 

Ειδικά, αναφορικά µε την προσφορά για τις προµήθειες οι οποίες θα 

ενεργοποιηθούν µετά από εντολή της Υπηρεσίας, ο χρόνος ισχύος της 

προσφοράς θα καλύπτει τη διάρκεια της σύµβασης. Εάν κατά το χρόνο της 

εντολής το προσφερόµενο είδος έχει αποδεδειγµένα καταργηθεί, αυτό θα 

αντικαθίσταται µε το νεότερο µοντέλο ή µε άλλο ισοδύναµων τεχνικών 

χαρακτηριστικών, αντιστοίχου προϋπολογισµού που θα εγκρίνεται µε 

απόφαση της Υπηρεσίας. 

 

ΆΡΘΡΟ 17: ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Η αναλυτική διακήρυξη και όλα τα τεύχη του διαγωνισµού θα αναρτηθούν ι στη 

∆ιαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ www.promitheus.gov.gr. 

 

Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής και γνωστοποίηση για τη συναφθείσα 

σύµβαση θα δηµοσιευθούν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Ενδεικτικά, περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης: 

• αποστέλλεται για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

• δηµοσιεύεται στο «Τεύχος ∆ηµοσίων ∆ιακηρύξεων και Συµβάσεων» της 

Εφηµερίδας της Κυβέρνησης. 

• αναρτάται στο διαδίκτυο στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια». 

• δηµοσιεύεται στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων συµβάσεων της 

Εφηµερίδας της Κυβέρνησης. 

• δηµοσιεύεται στον Ελληνικό τύπο και ειδικότερα σε 1 ηµερήσια 

οικονοµική και 1 ηµερήσια εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, 

καθώς επίσης και σε 2 ηµερήσιες τοπικές και 1 εβδοµαδιαία τοπική 

εφηµερίδα. 

• αποστέλλεται στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος. 
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Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης αναρτάται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

 

Tα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της περιληπτικής 

∆ιακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται µε τον πρώτο 

λογαριασµό πληρωµής της σύµβασης. Tα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν 

προηγούµενων διαγωνισµών για την σύµβαση, καθώς και τα έξοδα των µη 

απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων, βαρύνουν τον Ανάδοχο σύµφωνα 

µε την προστεθείσα (άρθρο 46, Φ.Ε.Κ. 163/τεύχος Α΄ 4-9-2009) παράγραφο 3, 

άρθρο 4, του Ν. 3548/2007. 

 

ΆΡΘΡΟ 18: ∆ΙΑΚΟΠΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωµα διακοπής 

της διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σηµείο µέχρι την κατακύρωση, χωρίς 

αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωµα στους συµµετέχοντες.  

 

ΆΡΘΡΟ 19: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αµοιβή του αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και 

συντήρησης της ΜΠΑ θα είναι ανά τόνο εισερχοµένων απορριµµάτων. Η 

αµοιβή αυτή δεν µπορεί να υπερβεί την προϋπολογισθείσα τιµή για τα 

σύµµεικτα αστικά απορρίµµατα, ∆ηλαδή το µέγιστο ποσό για την οικονοµική 

προσφορά των ∆ιαγωνιζοµένων δεν µπορεί να υπερβαίνει τα οριζόµενα στο 

τεύχος προϋπολογισµού της µελέτης. 

 

Η αµοιβή του αναδόχου για την προµήθεια εξοπλισµού, θα γίνει κατ’ αποκοπή 

µετά την ποιοτική και ποσοτική  παραλαβή του εξοπλισµού µε την αµοιβή να 

µην υπερβαίνει την τιµή του προϋπολογισµού. Η προµήθεια και τοποθέτηση 

του νέου εξοπλισµού θα ενεργοποιηθεί µετά από την έγγραφη εντολή της 

υπηρεσίας. 

 

Η αµοιβή του αναδόχου ορίζεται επίσης στο άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ. Η σύµβαση θα 

χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους του φορέα η από οιαδήποτε άλλη πηγή 

χρηµατοδότησης µε ευθύνη του φορέα. 

 

Η οικονοµική προσφορά του Αναδόχου αποτελεί και την συµβατική του αµοιβή 

και δεν περιλαµβάνει το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.).  
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Λεπτοµέρειες σχετικά µε την αµοιβή του Αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές 

οικονοµικές επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωµής κ.λπ., αναφέρονται στο 

τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 

ΆΡΘΡΟ 20: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, που θα συναφθεί, αλλά και µετά τη 

λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρεί 

εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιεί σε τρίτους, συµπεριλαµβανοµένων και των 

εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούµενη 

έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε  έγγραφα  ή 

πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. 

 

ΆΡΘΡΟ 21: ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ  

Της έγκρισης της παρούσας ∆ιακήρυξης έχει προηγηθεί η υπ’ αριθµόν 67/2015 

(Α∆Α: Ρ6ΕΩΟΡ2Ω-ΠΑΘ), Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ενιαίου 

Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Κρήτης (ΕΣ∆ΑΚ), µε την οποία 

εγκρίνονται τα τεύχη καθώς και οι όροι της παρούσας ∆ιακήρυξης (αρ. 

12/2015 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Και Mεθόδων Eπεξεργασίας 

∆ιάθεσης Στερεών Αποβλήτων του ΕΣ∆ΑΚ). 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΣ∆ΑΚ 

 

 

 

 

Ι. Μαστορακης 
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