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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
για την υπηρεσία:  

 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 

                      (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

Ταχ. Δ/νση : Καλυψώς Αλεξούλη 27 

Πληροφορίες: Γουργιώτης Δημήτριος 

 Τηλέφωνο: 2494024510, Φαξ: 2494023783 

 

Αριθμός Προκήρυξης: 3494/2013 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  20.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

                                    22.600,00 € με Φ.Π.Α. 13%  
 
 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
 
 

Ο Δήμος Αγιάς προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με 

κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών με τίτλο: 

 

«Εργασίες αποκομιδής  απορριμμάτων δημοτικής ενότητας Λακέρειας» 
 

προϋπολογισμού 20.000,00 Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α και για χρονική διάρκεια μέχρι 31/12/2013, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στα επόμενα άρθρα της παρούσας Προκήρυξης και στα λοιπά 

συμβατικά τεύχη που αναφέρονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
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Άρθρο 1ο: Αναθέτουσα Αρχή                 Δήμος Αγιάς 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά Λάρισας 

Τ. Κ.: 400 03 

Αριθμός τηλεφώνου: 2494024510 

Αριθμός τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (Φαξ): 2494023783 

Ηλεκτρονική διεύθυνση (url):                                     www.dimosagias.gr    

 
 

Άρθρο 2ο: Νομικό Πλαίσιο του Διαγωνισμού 
 
Οι διατάξεις: 

 του ΠΔ 28/1980 «Περί  εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» 
 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) 
 του Ν 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης 
 την ΚΥΑ 114218/17-11-1997 Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων  
 το ΠΔ 60/2007 με το οποίο ενσωματώνεται η οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου 
 το άρθρο 6 παραγ. 14 του Ν4071/2012   
 την υπ’ αριθμόν 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού 

Οικονομικών  
 την υπ’ αριθμόν 6/2013 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς   
 την υπ’ αριθμόν 38/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της 

υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Λακέρειας.  
 την υπ’ αριθμόν 36/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεσης της σχετικής 

πίστωσης 
 την υπ’ αριθμόν 41/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων της 

διακήρυξης του διαγωνισμού 

 

Άρθρο 3ο: Στοιχεία Υπηρεσίας που διενεργεί το Διαγωνισμό 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Καλυψώς Αλεξούλη 27        

Τ. Κ.:40003  

Αριθμός τηλεφώνου: 2494024510  

Αριθμός τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (Φαξ):  2494023783 

Ηλεκτρονική διεύθυνση (url): www.dimosagias.gr  

Αρμόδιος : Γουργιώτης Δημήτριος  

 

Άρθρο 4ο: Δημοσιότητα 
 

Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης θα δημοσιευτεί στις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις 

εφημερίδες και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης έχει αναρτηθεί στα γραφεία του Δήμου Αγιάς και στην ιστοσελίδα  

www.dimosagias.gr 
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Τα έξοδα δημοσίευσης της Προκήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
 

Άρθρο 5ο: Γλώσσα 

1. Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική. 

2. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.. 

3. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα που είναι και η επίσημη γλώσσα κατά την 

εφαρμογή της. Γλώσσα εργασίας της σύμβασης ορίζεται η ελληνική και όλα τα έγγραφα του 

Δήμου Αγιάς θα συντάσσονται στην ελληνική. 

4. Επίσης, κάθε αλληλογραφία του αναδόχου με τον Δήμο Αγιάς  θα γίνεται στη ελληνική 

γλώσσα. 

 
 

Άρθρο 6ο: Είδος Διαγωνισμού 

 

Ο διαγωνισμός ακολουθεί την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την  

χαμηλότερη τιμή. 

 

 

Άρθρο 7ο: Αντικείμενο του Διαγωνισμού 
 

Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος με το κατάλληλο 

προσωπικό του το οποίο θα αποτελείται από έναν οδηγό Κατηγορίας Γ και δύο εργάτες καθαριότητας , 

θα εκτελεί: 

Τις εργασίες αποκομιδής των απορριμμάτων στη δημοτική ενότητα Λακέρειας και συγκεκριμένα στους 

οικισμούς Μαρμαρίνη, Δημήτρα, Πλασιά, Καστρί και Αμυγδαλή και τη μεταφορά τους στο ΣΜΑ 

Αγιάς με απορριμματοφόρο που θα διαθέσει ο Ανάδοχος.  

 

 

Άρθρο 8ο: Τόπος και Χρόνος Παροχής των Υπηρεσιών 

1. Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών θα είναι όλες οι κατοικημένες και μη περιοχές, τα οικοδομικά 

τετράγωνα, οδοί, πλατείες και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι στη δημοτική ενότητα Λακέρειας και 

συγκεκριμένα στους οικισμούς Μαρμαρίνη, Δημήτρα, Πλασιά, Καστρί και Αμυγδαλή 

όπου είναι αποθηκευμένα απορρίμματα εντός ή εκτός τυποποιημένων κάδων απορριμμάτων 

καθώς και οι εγκαταστάσεις του ΣΜΑ Αγιάς όσον αφορά τις εργασίες μεταφοράς των 

απορριμμάτων. 

2. Ο Χρόνος παροχής των υπηρεσιών θα είναι μέχρι 31/12/2013 και αρχίζει να υπολογίζεται 

από την επόμενη της υπογραφής της Σύμβασης. 

3. Η ανάθεση δύναται να παραταθεί χωρίς αύξηση του αριθμού των δρομολογίων που προβλέπει 

η αρχική σύμβαση, με τους ίδιους όρους και τη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων και μέχρι 

την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού δρομολογίων.  
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Άρθρο 9ο: Παραλαβή Συμβατικών Τευχών 
 

Η παραλαβή των τευχών θα γίνεται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς  όλες τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες, μέχρι την 26/03/2013 και ώρα 14.00 μ.μ. Σε κάθε ενδιαφερόμενο θα χορηγείται 

μία μόνο πλήρης σειρά Τευχών. Για την παραλαβή των τευχών από το Δήμο, οι ενδιαφερόμενοι 

καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την 

αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. 

Σε περίπτωση παραλαβής των Συμβατικών Τευχών μέσω εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας, ο 

Δήμος Αγιάς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση τους. 

Παραλαβή των τευχών γίνεται και με download και από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς 

www.dimosagias.gr στην οποία έχουν αναρτηθεί. 

 

Άρθρο 10ο: Συμπληρωματικές Πληροφορίες 
 

Σε περίπτωση που ζητηθούν εγκαίρως από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες - 

ύστερα από γραπτό αίτημα τους, ιδιοχείρως ή με φαξ - σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι 

και πέντε (5) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του σημείου 1 του 

άρθρου 26 της παρούσας Προκήρυξης, αυτές παρέχονται εγγράφως το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ 

της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Οι έγγραφες απαντήσεις της Υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισμό θα αποσταλούν σε όλους όσους έχουν παραλάβει τα Συμβατικά Τεύχη του Διαγωνισμού 

(υποψήφιοι) - εφόσον έχουν παράσχει έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν σε 

οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστούν προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 11ο: Αποσφράγιση Προσφορών 

1. Αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προσφορών και τη διενέργεια του διαγωνισμού είναι 

η Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Αγιάς. 

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 27/03/2013 και ώρα 14.00 (λήξη επίδοσης 

προσφορών) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Χρυσαλίδα». 

 

Άρθρο 12ο: Νόμισμα Σύμβασης 

1. Οι τιμές στις προσφορές θα πρέπει να δίδονται αποκλειστικά και μόνο σε ΕΥΡΩ. 

2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς άλλο νόμισμα θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Οι τιμές θα υποβληθούν χωρίς Φ.Π.Α. και θα περιλαμβάνουν τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, 

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, για την εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη. 

5. Οι τιμές της σύμβασης και η πληρωμή του έργου θα γίνουν αποκλειστικά και μόνο σε 

 ΕΥΡΩ. 
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Άρθρο 13ο: Εγγυήσεις 

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης 

(Apostille) όπου απαιτείται, διαφορετικά θα απορρίπτονται. Σε περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση, 

θα επικρατεί η ελληνική διατύπωση. Μπορεί επίσης οι εγγυήσεις να παρέχονται και με γραμμάτια του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ' αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

2. Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό ίδρυμα 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι 

νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:  

i.  Την ημερομηνία έκδοσης. 

ii. Τον εκδότη. 

iii. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται – Δήμος Αγιάς. 

iv.  Τον αριθμό της εγγύησης. 

v.  Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

vi.  Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 

vii. Τους όρους ότι: 

Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της 

διζήσεως. 

Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και θα 

καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από 

έγγραφο της Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

 

4. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

1.  Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της 

συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. 

2. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
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3.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων του σημείου 3 του 

παρόντος άρθρου και τα ακόλουθα: 

 Σον τίτλο των υπηρεσιών, όπως αναφέρεται ανωτέρω στο σημείο 4.2 του παρόντος άρθρου. 

 Στην ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να 

είναι μεγαλύτερος κατά έξι (6) μήνες από το συμβατικό χρόνο της παρ. 2 του άρθρου 8 της 

παρούσας Προκήρυξης, ήτοι δεκαοκτώ ( 18 )  μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και ύστερα από 

την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Αν η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

της σύμβασης εξαντληθεί ή μειωθεί λόγω τυχόν κυρώσεων, τότε θα πρέπει να ανατιμάται στην αρχική 

της τιμή. 

5. Στην περίπτωση ένωσης παρόχων υπηρεσιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

6. Έντοκα γραμμάτια Δημοσίου. 

α. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική 

τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

β. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόμενες από τη παρούσα Προκήρυξη περιπτώσεις κατάπτωσης 

της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που 

αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της εκποίησής τους. 

γ. Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων 

από το δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού 

παραλαβής. 

Όλες οι εγγυήσεις θα απευθύνονται προς τον Δήμο Αγιάς 

Εγγυητική επιστολή που δεν ανταποκρίνεται στα παραπάνω είναι απαράδεκτη και δεν γίνεται αποδεκτή, 

οπότε ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό. 

 

 

Άρθρο 14ο: Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση 

1. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 20.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α 13%. 

2. Η χρηματοδότηση της παροχής των υπηρεσιών θα γίνει αποκλειστικά και μόνο από ίδιους πόρους 

του Δήμου Αγιάς 

3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν και περιλαμβάνονται στην Οικονομική του Προσφορά, οι φόροι, τέλη, 

χαρτόσημα, εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

νόμιμη επιβάρυνση, όπως ισχύουν κατά το χρόνο καταβολής τους, για την παροχή των υπηρεσιών 

στον τόπο, με τον τρόπο και στο χρόνο που προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη και στα λοιπά 

συμβατικά τεύχη. 

4. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Αγιάς. 
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5. Τον Ανάδοχο  βαρύνουν  τα έξοδα για τη μεταφορά του προσωπικού του  προς και από τους 

χώρους εργασίας για την οποία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος , τα έξοδα για τα είδη προστασίας 

καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης. 

 
 
 
 

Άρθρο 15ο: Ελάχιστες Τεχνικές και Οικονομικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, επί ποινή αποκλεισμού, τις 

κατωτέρω ελάχιστες τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις προκειμένου να έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό: 

1.  Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να απασχολούν σε μόνιμη βάση  που θα αποδεικνύεται με 

υποβολή  θεωρημένης κατάστασης από  επιθεώρηση εργασίας  ελάχιστη δύναμη  έξι ( 6 ) ατόμων με  

τις εξής ειδικότητες: 

 Δύο  ( 2 ) οδηγούς με άδειες  κατηγορίας Γ 

 Τέσσερα  ( 4 ) άτομα προσωπικό 

 

2 Οι προσφέροντες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση υπηρεσιών συναφούς  

αντικειμένου με τις ζητούμενες υπηρεσίες δραστηριότητα που να αναφέρεται στο καταστατικό τους. 

 

3. Να διαθέτουν ιδιόκτητο απορριμματοφόρο τουλάχιστον 25 τόνων μικτού φορτίου με μηχανισμό 

ανύψωσης κάδων 240 έως 1100 lit  τύπου τουλάχιστον euro 2 με κινητήρα αντιρρυπαντικό με 

πιστοποιητικό ΚΤΕΟ σε ισχύ 

 

4. Να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων 

στερεών αποβλήτων για κατηγορία 20  σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/22-12-03 

 

5. Να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008 και να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό ή βεβαίωση 

φορέα πιστοποίησης  

 

6. Οι προσφέροντες πρέπει να έχουν μέσο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές 

χρήσεις (έτη 2009, 2010 και 2011)  μεγαλύτερο από το πενταπλάσιο του προϋπολογισμού της παροχής 

των υπηρεσιών χωρίς Φ.Π.Α. (δηλαδή θα πρέπει να έχουν μέσο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες 

διαχειριστικές χρήσεις μεγαλύτερο των 100.000,00 €). Σε περίπτωση δε που δραστηριοποιούνται για 

χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε πρέπει ο αθροιστικός κύκλος 

εργασιών του για τις χρήσεις που δραστηριοποιούνται, να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 400 % του 

προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 

 

Οι προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την ύπαρξη των ανωτέρω ελάχιστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά τους (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) ως στοιχεία 

τεκμηρίωσης τα αναφερόμενα στα άρθρα 20 και 21 της παρούσας Προκήρυξης δικαιολογητικά. Σε 

περίπτωση ένωσης παρόχων υπηρεσιών, τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής πρέπει να 

πληρούν αθροιστικά όλα τα μέλη της ένωσης. 
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Άρθρο 16ο: Εναλλακτικές Προσφορές 

1. Κάθε υποψήφιος συμμετέχει στον διαγωνισμό με μία και μοναδική προσφορά που αφορά το σύνολο 

των ζητούμενων υπηρεσιών . Αν υποβάλει περισσότερες από μία προσφορές ή προτάσεις θα 

απορριφθούν όλες στο σύνολό τους. 

2. Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προτάσεις (λύσεις) ή αντιπροτάσεις 

(λύσεις), δεν γίνονται δεκτές και αν υποβληθούν θα απορριφθούν ως απαράδεκτες. 

 
 

Άρθρο 17ο: Χρόνος και Τρόπος Υποβολής των Προσφορών 

1. Όσοι εκ των διαγωνιζομένων καταθέτουν τους Φακέλους Προσφοράς (ΦΠ) τους ιδιοχείρως, πρέπει 

να τους καταθέσουν, επί αποδείξει (αριθμός Πρωτοκόλλου, ημερομηνία και ώρα παραλαβής), στις 

27/03/2013 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 11:00 και 

ώρα λήξης την 14:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Χρυσαλίδα». 

2. Οι προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται με 

ευθύνη του προσφέροντα στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού και κατά τις εργάσιμες ώρες, με ευθύνη των διαγωνιζομένων ως προς τον χρόνο και 

το περιερχόμενο παραλαβής. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή άλλου οργάνου δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

3. Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος είναι απόλυτα ενήμερος των       

τοπικών συνθηκών εκτέλεσης των υπηρεσιών και ότι έχει μελετήσει - με σκοπό να συμμορφωθεί - 

τα Τεύχη του Διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 18ο: Διάρκεια Ισχύος των Προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν - επί ποινή αποκλεισμού - τους διαγωνιζόμενους επί εξήντα  

(60) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι 

διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους και αποδεχτούν την 

παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό 

διάστημα. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα Προκήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
 

Άρθρο 19ο: Αναπροσαρμογή Τιμήματος 
 

Οι τιμές είναι σταθερές για όλη την διάρκεια της σύμβασης. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής μετά την κατακύρωση απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
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Άρθρο 20ο: Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 

Α. Προσωπική κατάσταση διαγωνιζομένων 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

1. Έλληνες πολίτες. 

2. Αλλοδαποί. 

3. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

4. Συνεταιρισμοί. 

5. Ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε 

άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 

Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε στην 

Ελλάδα με το Ν. 2513/1997, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή 

διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν επάγγελμα σχετικό με τις ζητούμενες 

από την παρούσα Προκήρυξη υπηρεσίες. Οι ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν 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. 

 Ότι όλα τα μέλη της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην 

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

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

Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 

2513/1997, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς 

συμφωνίες με την Ε.Ε. 

Οι ενώσεις παρόχων υπηρεσιών 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 τον Δήμο Αγιάς 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 διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να 

συμμετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν 

αυτόνομα ή ως μέλη ένωσης παρόχων υπηρεσιών σε παραπάνω από μία προσφορές 

αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό της κάθε 

προσφοράς στην οποία συμμετέχουν. 

 

Β. Επαγγελματικά προσόντα 
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Κάθε ένας που μετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος ένωσης παρόχων οφείλει να διαθέτει 

τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα: 

1. Πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο Επιμελητήριο (Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό ή Επαγγελματικό) της Ελλάδας. 

2. Να μη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 

πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και προκειμένου περί αλλοδαπών, σε 

οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασης του. 

3. Να μην έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό και προκειμένου περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του. 

4. Να μην έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό 

με την επαγγελματική διαγωγή του. 

5. Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε 

με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 

6. Να μην είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται κατ εφαρμογή της παρούσας Προκήρυξης ή όταν δεν έχει παράσχει τις 

πληροφορίες αυτές. 

7. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα, ο προσφέρων αν είναι φυσικό πρόσωπο, οι 

διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση 

ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη 

περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο 

άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91./308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

8. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής 

Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του, όσο και του Ελληνικού 

δικαίου. 

9. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων και τελών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του, όσο και του Ελληνικού δικαίου. 

 

Γ. Χρηματοδοτική και Οικονομική Ικανότητα 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, επί ποινή αποκλεισμού, τις 

ελάχιστες οικονομικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 της παρούσας Προκήρυξης, 

προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό. 
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Δ. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, επί ποινή αποκλεισμού, τις 

ελάχιστες τεχνικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 της παρούσας Προκήρυξης, 

προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό. 

 

Στο διαγωνισμό αποκλείονται να συμμετέχουν εργολάβοι οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο 

Δήμο Αγιάς , εκτός αν τις εξοφλήσουν μέχρι τις 14.00π.μ. στις 01.04.2013.  

 

Άρθρο 21ο: Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται - επί ποινή αποκλεισμού - να υποβάλλουν, μαζί με την 

προσφορά τους, τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, εντός του φακέλου δικαιολογητικών: 

1.1 Έγγραφα για προσωπική κατάσταση 

α. Απόφαση του Δ.Σ. ή του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε συμμετέχοντος στο 

διαγωνισμό για την έγκριση συμμετοχής του σε αυτόν, για την έγκριση συμμετοχής στη συγκεκριμένη 

ένωση (σε περίπτωση ένωσης παρόχων), για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου του 

διαγωνιζόμενου, για την αποδοχή της αλληλέγγυας ευθύνης όλων των συμμετεχόντων στην ένωση (σε 

περίπτωση ένωσης παρόχων) και για το μέρος των υπηρεσιών που αναλαμβάνει ως μέλος της ένωσης 

(σε περίπτωση ένωσης) στο σύνολο της προσφοράς. Στην περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου 

σε ένωση παρόχων, η ανωτέρω απόφαση σχετικά με τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη ένωση, με την 

αποδοχή της αλληλέγγυας ευθύνης όλων των συμμετεχόντων στην ένωση και για το μέρος της 

παροχής υπηρεσιών που αναλαμβάνει ως μέλος της ένωσης στο σύνολο της προσφοράς, 

αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, με αντίστοιχο περιεχόμενο.  

β. Σύσταση νομικού προσώπου: Καταστατικό της επιχείρησης ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τη 

σύσταση του νομικού προσώπου κάθε συμμετέχοντος στο διαγωνισμό και τυχόν τροποποιήσεις του, τα 

αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης, Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο έγγραφο ή έγγραφα από το 

οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο και η χώρα και έδρα 

εγκατάστασης.  

γ. Όποια άλλα έγγραφα απαιτείται για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης τους με τις απαιτήσεις της 

άρθρου 21 Α εάν αυτή δεν προκύπτει από το ανωτέρω έγγραφα.  

δ. Σε περίπτωση ένωσης παρόχων, Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 

(ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νομίμου εκπροσώπου κάθε 

συμμετέχοντος σε αυτήν, ότι δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα στον παρόντα διαγωνισμό σε 

περισσότερες από μία συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων). 

1.2 Έγγραφα για επαγγελματικά προσόντα 

α. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή του αντίστοιχου φορέα της χώρας εγκατάστασης τους 

με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 19.Β.1. 

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του τελευταίου τρίμηνου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου ή 

εγγράφων καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 

της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 19.Β.4 και 19.Β.7. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου για νομικά πρόσωπα θα 
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εκδίδεται: για τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), για τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση 

ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), για τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση Συνεταιρισμού, 

για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά 

το δίκαιο της χώρας εγκατάστασης της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα.  

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου η εγγράφων καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από 

την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, 

από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 19.Β.2 και 19.Β.3. 

Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις 

ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη 

βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε 

ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 

καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, θα δηλώνεται ότι 

την συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 

συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

δ. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της κατάθεσης της προσφοράς, πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 19.Β.8. 

ε. Πιστοποιητικό που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της κατάθεσης της προσφοράς, πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 19.Β.9. 

στ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να αναφέρεται ότι ο/οι προσφέροντες δεν έχουν 

καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική 

διαγωγή του/των. 

ζ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται: 

 ί.   ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα,  

ii.   ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση του δημοσίου τομέα, 

iii. ότι δεν είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δήλωσης ή παράληψης υποβολής των πληροφοριών που 

απαιτούνται στην παρούσα Προκήρυξη και ότι δεν είναι ένοχος σοβαρού επαγγελματικού 

παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο. 

η. Για συνεταιρισμούς απαιτείται επιπλέον βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός 

λειτουργεί νόμιμα. 

Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην 

κοινή εκκαθάριση, από την αρμόδια Υπηρεσία στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι 

εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' 

και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 

1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που 

τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 

Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. 
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Για ενώσεις παρόχων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατεθούν για κάθε πάροχο που συμμετέχει 

στην ένωση. 

1.3 Έγγραφα για χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα 

α. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση φυσικών 

προσώπων, των τριών προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων (έτη 2009, 

2010, 2011), όπου η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται σύμφωνα με την περί εταιριών νομοθεσία 

της χώρας που ο διαγωνιζόμενος είναι εγκατεστημένος. Προκειμένου περί εταιρειών που δεν απαιτείται 

δημοσίευση ισολογισμού, η απαίτηση της παραγράφου αυτής καλύπτεται από την υπεύθυνη δήλωση 

της επόμενης παραγράφου. β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 

75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, περί του συνολικού ύψους του κύκλου 

εργασιών κατά την διάρκεια των τριών προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών 

χρήσεων (έτη 2009, 2010, 2011). 

 

 

1.4 Έγγραφα για Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 

α. Κατάσταση Επιθεώρησης Εργασίας με την οποία πιστοποιείται η απασχόληση του ελάχιστου αριθμού 

απασχολούμενων. 

β. Άδεια εν ισχύ συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερών αποβλήτων 

γ. Άδεια κυκλοφορίας ιδιόκτητου απορριμματοφόρου 

δ. Πιστοποιητικό ΚΤΕΟ σε ισχύ 

ε. Επαγγελματικές άδειες τουλάχιστον 2 οδηγών Γ Κατηγορίας 

στ. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή Βεβαίωση φορέα Πιστοποίησης για επιτυχή επιθεώρηση 

πιστοποίησης.     

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται επικυρωμένα από αρμόδια αρχή. 

   

Επισημαίνεται ότι εάν ο διαγωνιζόμενος είναι ένωση παρόχων, η χρηματοδοτική και οικονομική 

ικανότητα για την ένωση θα προκύπτει από την άθροιση της ικανότητας των μελών που την 

απαρτίζουν. 

Από τα ανωτέρω θα προκύπτει η συμμόρφωση με το άρθρο 19.Γ 

Επισημαίνεται ότι εάν ο διαγωνιζόμενος είναι ένωση παρόχων, η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

για την ένωση θα προκύπτει από την άθροιση της ικανότητας των μελών που την απαρτίζουν. 

Από τα ανωτέρω θα προκύπτει η συμμόρφωση με το άρθρο 19.Δ.  

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται: 

 i. ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας Προκήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και 

αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα,  

ii.   ότι αναλαμβάνει να παρέχει τις ζητούμενες υπηρεσίες στον τόπο που αναφέρεται στην παρ. 1 του 

άρθρου 8 της παρούσας Προκήρυξης και σύμφωνα με τον ζητούμενο τρόπο, 

iii.   ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης των ζητούμενων υπηρεσιών, 

iv.   ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής περί 

ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού,  

v.   ότι  η  επιχείρηση  του  συμμετέχοντα  δεν  λειτουργεί  υπό  καθεστώς νομικών 

περιορισμών, 
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vi. ότι θα διατηρήσουν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσουν μόνο νια τους σκοπούς του παρόντος 

διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν τεθούν 

υπόψη τους και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό 

απόρρητο, 

vii. οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό. 

γ. Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 

μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

 

 

Άρθρο 22ο: Προσφορά Ενώσεως Παρόχων 

1. Η ένωση παρόχων δεν υποχρεούται να λάβει ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει 

προσφορά. Ωστόσο, η επιλεγείσα ένωση είναι υποχρεωμένη - πριν την υπογραφή της σύμβασης - 

να προσκομίσει συμβολαιογραφική πράξη σύστασης Κοινοπραξίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 19 της παρούσας Προκήρυξης. 

2. Η ένωση παρόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους 

τους παρόχους που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 

συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης παρόχων. 

3. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 

κατακύρωσης ή ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης 

δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των 

προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς 

με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, 

τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και 

τους ίδιους όρους. 

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. 

Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς 

ύστερα από γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. 

 

Άρθρο 23ο: Προσφορές 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Το ένα εκ των 

δύο αντιγράφων θα φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο», θα έχει αριθμημένες τις σελίδες και κάθε 

σελίδα του θα είναι μονογραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου και θα περιέχει 

πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα, ενώ το δεύτερο θα περιέχει φωτοτυπίες των 

πρωτότυπων εγγράφων. Το «Πρωτότυπο» επικρατεί όλων των άλλων, σε περίπτωση διαφοράς 

μεταξύ τους. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 

υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο 

άρθρο 20 της παρούσας Προκήρυξης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον 

κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά». 
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2. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται - επί ποινή απορρίψεως - σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

3. Οι φάκελοι των δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου . 

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

5. Διευκρινίζεται ότι η επιλογή των κατάλληλων εργαζομένων, η σύναψη συμφωνητικού εργασίας, η 

λύση, η ανανέωση, η διακοπή, η καταγγελία και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν 

από την εν λόγω μισθωτική σχέση, θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους συμβεβλημένους 

(ανάδοχο και εργαζόμενο), απεκδυομένης του Δήμου Αγιάς, εξ οιασδήποτε συμμετοχής μεταξύ των 

συμβεβλημένων (ανάδοχο και εργαζόμενο). 

 

 

 

Άρθρο 24ο: Περιεχόμενα Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς 
 

Οι φάκελοι Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων εξωτερικά θα αναγράφουν τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου. Η Οικονομική Προσφορά θα αναγράφεται επί ποινή αποκλεισμού στο ειδικό για το 

σκοπό αυτό έντυπο με τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που περιλαμβάνεται στα Τεύχη 

του Διαγωνισμού. 

Η τιμή της έκπτωσης της προσφοράς θα είναι σε ακέραιες μονάδες και θα πρέπει να αναγράφεται 

αριθμητικά και ολογράφως και σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά θα λαμβάνονται υπόψη οι τιμές που 

αναφέρονται ολογράφως. Παράλειψη της ολογράφου γραφής καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. 

Η συνολική τιμή της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως σε € με ακρίβεια 

δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. Σε περίπτωση που η συνολική τιμή της προσφοράς δεν αντιστοιχεί στην 

προσφερθείσα έκπτωση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει την συνολική τιμή της προσφοράς με 

βάση την προσφερθείσα έκπτωση. 

Όλα τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς θα είναι, είτε συμπληρωμένα με το χέρι, είτε με 

γραφομηχανή, είτε με Η/Υ, ευανάγνωστα. Προσφορά που δεν πληροί αυτόν τον όρο κρίνεται 

απαράδεκτη. 

Η Οικονομική Προσφορά θα είναι επί ποινή αποκλεισμού υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο 

του διαγωνιζομένου. 

Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού οποιαδήποτε τροποποίηση του κειμένου και της μορφής των 

Εντύπων Οικονομικής Προσφοράς που θα δοθούν από την Υπηρεσία. Προσφορά που θέτει όρο 

αναπροσαρμογής της τιμής η άλλους όρους απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
 

Άρθρο 25ο:  Διενέργεια Διαγωνισμού 

 

Οι προσφορές θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία και θα αποφανθεί 

στην ίδια συνεδρίαση σχετικά με την επιλογή του αναδόχου 

 

Άρθρο 26ο: Διοικητικές Προσφυγές 
 

ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩ6Ι-ΗΩ7



 

17 

Κατά της Προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής παροχέα υπηρεσιών σε αυτόν και της 

διενέργειας του, έως και για την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένταση για λόγους νομιμότητας 

και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). 

Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή Διαγωνισμού ως εξής: 

1. Κατά της Προκήρυξης του διαγωνισμού: 

Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της Προκήρυξης μέχρι την 

ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας 

αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών 

(ημέρα δημοσίευσης λαμβάνεται η ημέρα αποστολής για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επίσημων 

Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). 

Η ένσταση εξετάζεται από  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς  και η σχετική απόφαση 

εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

2. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Υπηρεσίας, που αφορούν τη συμμετοχή οποιουδήποτε 

διαγωνιζόμενου στο διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής 

και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και 

εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του 

σχετικού φακέλου. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, εξετάζεται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού και εκδίδεται η σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, μετά 

από σχετική γνωμοδότηση της ΕΔ. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχής παροχέα στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά 

του οποίου στρέφεται, εντός (2) ημερών από την υποβολή της. 

3. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό 

διάστημα (3) εργάσιμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος προσφέρων έλαβε γνώση της σχετικής 

πράξεως ή παραλείψεως της Υπηρεσίας. 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν 

κατά του οποίου στρέφεται. 

Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς 

εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της 

προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 

προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 

5. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά 

την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την Υπηρεσία, με φροντίδα τους. 

6. Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό, καθώς και ο ανάδοχος, μπορεί κατά των αποφάσεων που 

επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 

σχετικής απόφασης από την Υπηρεσία. 

Επί της προσφυγής αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

7. Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε από τις ανωτέρω ενστάσεις, προσκομίζεται παράβολο 

κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της 
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προϋπολογισμένης αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο 

αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (παράβολα 

από κάθε αιτία). 

 

Άρθρο 27ο: Αποδοχή Όρων Προκήρυξης 

1. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 26 παρ 1 κατά 

της Προκήρυξης του Διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Προκήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά 

του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η 

άσκηση ενστάσεως κατά της Προκήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Οι ρυθμίσεις 

της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του Ν. 3886/2010. 

2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι 

παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε κατά την 

ενώπιων της διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό 

αίτημα από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 
 

Άρθρο 28ο: Σύμβαση 
 

1. Μετά την ανακοίνωση ανάθεσης, υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το 

κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα Προκήρυξη. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο 

της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προσφέροντα με την οποία συμμετείχε αυτός στο 

διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. 

Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάπτεται στην 

παρούσα Προκήρυξη, ούτε καθ' οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς 

του αναδόχου. 

2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, Προκήρυξη και απόφαση ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

3. Ύστερα από συμφωνία και των δύο συμβαλλομένων μερών μπορεί να παραταθεί η διάρκεια της  

αρχικής σύμβασης χωρίς να μεταβάλετε το τίμημα και ο μέγιστος αριθμός των προβλεπομένων 

ημερομισθίων.   

4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Έληξε ο συμβατικός χρόνος και πραγματοποιήθηκαν oι συμβατικές ανθρωπομήνες και τα 

συμβατικά  ημερομίσθια. 

β) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

γ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

Άρθρο 29ο: Κρίσεις Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς με αιτιολογημένη γνώμη του, μπορεί να αποφασίσει: 

1. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του, με τροποποίηση ή μη των 

όρων και των προδιαγραφών. 

2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 

Υπηρεσίας. 

3. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 30 της 

παρούσας Προκήρυξης. 

4. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: 

α) Όταν ο Δήμος Αγιάς δε χρειάζεται πλέον τις ζητούμενες υπηρεσίες, είτε λόγω αλλαγών στον 

τρόπο λειτουργίας στη συλλογή των αστικών στερεών αποβλήτων, είτε λόγω διακοπής ή 

περιορισμού των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, είτε λόγω πρόσληψης του απαιτούμενου για την 

εκτέλεση των εργασιών προσωπικού, είτε λόγω αλλαγής στην Νομοθεσία. β) Όταν συντρέχουν 

άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. 

Ο Δήμος Αγιάς δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή 

όχι και να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς υποχρέωση για 

καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. Επίσης, οι υποψήφιοι δε 

δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικά με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που 

αναφέρονται στην παρούσα, των Φακέλων Προσφοράς κ.λπ. 

 

Άρθρο 30ο: Ανακοίνωση Ανάθεσης 

1. Στο διαγωνιζόμενο στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού, αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση που περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Την έκπτωση που προσέφερε. 

β. Την τιμή που προσέφερε. 

γ. Το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στην παρούσα Προκήρυξη.  

δ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

2. Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 

ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

3. Ο προσφέρων στον οποίο ανατέθηκε η παροχή των υπηρεσιών, υποχρεούται να προσέλθει σε πέντε  

(5) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής και 

επικαιροποιημένα όσα δικαιολογητικά είχε υποβάλει με την προσφορά του και έχει λήξει η ισχύς 

τους, δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την υπογραφή της σύμβασης. 

4. Εάν η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προσφέροντα, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του 

στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον 

αλλοδαπό προσφέροντα. 

5. Εάν ο προσφέροντας στον οποίο έγινε η κατακύρωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση ή 

δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 της παρούσας 

Προκήρυξης. Στις περιπτώσεις αυτές, η ανάθεση της σύμβασης γίνεται στο διαγωνιζόμενο με την 

αμέσως επόμενη χαμηλότερη οικονομική προσφορά και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους 

διαγωνιζόμενους δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση η δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά, ο 
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διαγωνισμός ματαιώνεται. Επίσης, στις περιπτώσεις αυτές καταπίπτει υπέρ του Δήμου Αγιάς η 

εγγύηση συμμετοχής. 

 
 

Άρθρο 31ο: Χρόνος Έναρξης Παροχής Υπηρεσιών 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αρχίσει την παροχή των υπηρεσιών την επόμενη ημέρα από την 

υπογραφή της σύμβασης . 

2. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς, που πρέπει να αιτιολογείται, μπορεί κατά 

την κατακύρωση να μετατεθεί ο χρόνος έναρξης της παροχής των υπηρεσιών σε σχέση με την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 
 

Άρθρο 32ο: Εκτέλεση Υπηρεσιών 

1. Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των υπηρεσιών, θα τηρείται από το Δήμο Αγιάς  ημερολόγιο, 

στο οποίο θα καταγράφονται καθημερινά τα πραγματοποιηθέντα δρομολόγια. Στο τέλος κάθε μήνα, 

με βάση το ανωτέρω ημερολόγιο, θα συντάσσονται μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις των 

πραγματοποιηθέντων δρομολογίων, οι οποίες θα υπογράφονται από τους υπεύθυνους των Δήμου 

Αγιάς και τον ανάδοχο και θα χρησιμοποιούνται για την πληρωμή του αναδόχου. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή εργασία 

που θα παρατηρείται που θα γνωστοποιείται σ' αυτόν εγγράφως. Ο υπεύθυνος του Δήμου Αγιάς, θα 

συντάσσει έγγραφο όπου θα αναφέρονται σ' αυτό τυχόν παραλήψεις και παρατηρήσεις που έχουν 

προκύψει από την μη σωστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Τα παραπάνω έγγραφα θα 

κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και αυτό θα προβαίνει στις ανάλογες κυρώσεις όπως αυτές 

αναφέρονται στο άρθρο 34 της παρούσας Προκήρυξης. Η ενημέρωση του αναδόχου θα γίνεται 

εγγράφως, επισυνάπτοντας και την έγγραφη αναφορά για να λάβει γνώση. 

 

Άρθρο 33ο:  Πληρωμή Αναδόχου 

 

1. Η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται σε 384,61 ευρώ ανά δρομολόγιο μη συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ. Η τιμή προσφοράς θα είναι  σταθερή σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Με βάση τη παρούσα 

μελέτη θα μπορούν να εκτελεστούν 52 δρομολόγια. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα μπορεί να 

πληρωθεί μόνο τα δρομολόγια που έχει εκτελέσει με ανώτερο αριθμό τα 52 στο προβλεπόμενο 

χρονικό διάστημα. 

 

2. Η αποζημίωση (πληρωμή) του αναδόχου θα καταβάλλεται μηνιαία, με βάση τις εγκεκριμένες  

μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις και με την προσκόμιση από τον ανάδοχο των νομίμων 

δικαιολογητικών, σύμφωνα πάντα με τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά.  

 

Οι μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνουν παρατηρήσεις που θα 

αποτελούν παραβάσεις των όρων της σύμβασης, θα χρησιμοποιούνται ως δικαιολογητικό πληρωμής 

και ο ανάδοχος θα μπορεί να καταθέσει το τιμολόγιο εξόφλησής του. Εάν οι μηνιαίες 

συγκεντρωτικές καταστάσεις συνοδεύονται από παρατηρήσεις που συνιστούν κατά τις απόψεις των 

αρμόδιων του Δήμου Αγιάς παραβάσεις όρου ή όρων της σύμβασης, τότε θα εξοφλείται μεν το 
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τίμημα του προηγούμενου μηνός, αλλά η μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση θα υποβάλλεται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς όπου θα υποβάλλονται εγγράφως και οι προτάσεις των 

αρμόδιων  υπέρ ή κατά για εξέταση και αποδοχή ή απόρριψη των παρατηρήσεων, επιβάλλοντας σε 

καταφατική περίπτωση τις προβλεπόμενες από το άρθρο 34 της παρούσας Προκήρυξης κυρώσεις σε 

βάρος του αναδόχου. 

3. Η εξόφληση του τιμολόγιου θα γίνεται μέσα σε 30 ημέρες από την κατάθεση του. 

4. Με το τιμολόγιο θα κατατίθενται υποχρεωτικά και 

α)Έγγραφο/α φορολογικής ενημερότητας του αναδόχου ισχύος μέχρι την λήξη της ανωτέρω 

προθεσμίας. 

β) Έγγραφο/α ασφαλιστικής ενημερότητας του αναδόχου ισχύος μέχρι την λήξη της ανωτέρω 

προθεσμίας. 

 

Άρθρο 34ο: Κυρώσεις - Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη Έκπτωτου του Αναδόχου 
 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Δήμος Αγιάς κρίνει μέσω των αρμόδιων  ότι οι εργασίες οι οποίες 

έχουν ανατεθεί στον ανάδοχο δεν έχουν εκτελεστεί ικανοποιητικά, θα τηρούνται τα εξής: 

Ποινικές ρήτρες: 

Για την πρώτη παράβαση όρων ή όρου της σύμβασης, ο ανάδοχος κατ' αρχήν θα υπόκειται σε 

προφορικές και στη συνέχεια έγγραφες παρατηρήσεις των οποίων τα αντίγραφα θα κρατούνται και θα 

τηρούνται στο Δήμο Αγιάς. Σε περίπτωση επανάληψης θα επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινικές ρήτρες: 

1. Για πρώτη παράβαση πέραν της προφορικής και έγγραφης παρατήρησης 100 €. 

2. Για δεύτερη παράβαση 200 €. 

3.  Για την τρίτη και τις επόμενες παραβάσεις και για κάθε μία, 500 €.  

Προκύπτουσα διαφορά τιμής από την ανάθεση των υπηρεσιών σε άλλο ενδιαφερόμενο που είχε λάβει 

μέρος στο διαγωνισμό, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. 

 

Άρθρο 35ο: Επίβλεψη - Εποπτεία Εργασιών 

 

Βασικός κριτής της ποιότητας των εργασιών, είναι οι υπεύθυνοι των αρμόδιων Υπηρεσιών του Δήμου 

Αγιάς, οι οποίοι υποχρεούνται να αναφέρουν εγγράφως και ιεραρχικά τις παρατηρήσεις τους. Το 

προσωπικό του αναδόχου, ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπακούει στις υποδείξεις των ανωτέρω 

υπευθύνων και να συνεργάζεται με αυτούς και να τηρεί τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου. 

Την εποπτεία της εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών θα έχουν οι υπεύθυνοι του Δήμου Αγιάς, οι 

οποίοι θα: 

1. Καταρτίζουν το πρόγραμμα των δρομολογίων αποκομιδής και μεταφοράς στο ΣΜΑ Αγιάς και θα 

προβαίνουν στον έλεγχο των εργασιών που εκτελούνται καθημερινά. 

2. Ελέγχουν την ποιοτική εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

3. Συντάσσουν με βάση τις εκτελεσθείσες εργασίες, τις μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις. 

4. Ελέγχουν ότι ο ανάδοχος διαθέτει καθημερινά τον προβλεπόμενο αριθμό του προσωπικού. 

5. Προτείνουν προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Αγιάς τις ποινές στην περίπτωση που δεν θα 

απασχολείται ο προβλεπόμενος από τη σύμβαση αριθμός προσωπικού, πλημμελούς εκτέλεσης 

καθηκόντων ή μη εκτέλεσης εργασιών. 
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Άρθρο 36ο: Τήρηση Μέτρων Ασφάλειας 
 

Ο Ανάδοχος και οι εργαζόμενοι σε αυτόν, οφείλουν να τηρούν όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που 

προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και εφαρμόζονται στο χώρο εργασίας και να 

συμμορφώνονται με τις τυχόν υποδείξεις του Τεχνικού Ασφάλειας του Δ. Αγιάς, καθώς και να τηρούν 

τους περιβαλλοντικούς όρους για τη λειτουργία του ΣΜΑ Αγιάς. Εργαζόμενοι οι οποίοι δεν θα τηρούν τα 

μέτρα ασφαλείας, θα απομακρύνονται από την παροχή των υπηρεσιών με απλή έγγραφη παρατήρηση 

και δεν θα μπορούν να επανέλθουν χωρίς την γραπτή συναίνεση του Δ. Αγιάς. Στην περίπτωση αυτή, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το προσωπικό που έχει απομακρυνθεί. Ο ανάδοχος 

έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες δικού του τεχνικού ασφαλείας σύμφωνα με τον Ν 

3850/2010 και οι δαπάνες για τον ανωτέρω  βαρύνουν τον ανάδοχο και έχουν περιληφθεί ανοιγμένες 

στην προσφορά του. 

 

Άρθρο 37ο: Ανωτέρα Βία 
 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στο Δήμο Αγιάς τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 38ο: Πληροφορίες 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνηση ή πληροφορία με 

τον Γουργιώτη Δημήτριο στο 2494024510. 

 
 
 

 
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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