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ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ    4 8 8 /2015 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

«ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ». 
 

 
Ο ∆ήµαρχος Τανάγρας  

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α). 
2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

114 Α). 
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11 Α) «Περί εκτελέσεως έργων και 

προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και της σχετικής ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
2037/ΕΓΚ.2/11-1-07. 

4. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45 Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων-
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

8. Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α)  «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» σχετικά με 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/07 της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές». 
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9. Τις διατάξεις της παρ. ΙΔ.3 του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α)  «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016». 

10. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α) «Περί καταχώρησης δημοσιεύσεων 
των φορέων του Δημοσίου». 

11. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την 
Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α).   

12. Τις διατάξεις του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις». 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 ((ΦΕΚ 160 Α) «Μέτρα στήριξης 
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου 
Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

14. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα Στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 160 'Α). 

15. Τις Διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων 
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» που τροποποιεί 
το ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 29’Α) 

16. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

17. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το 
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΑΔΑ: 
ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5). 

18. Την τεχνική έκθεση του Τμήματος Τεχνικών Έργων  της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου. 

19. Την υπ’ αριθμ.45/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 
εγκρίθηκε η  εκτέλεση παροχής της υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ», με ανοικτό ηλεκτρονικό 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό.   

20. Την υπ’ αριθμ.667/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του 
ηλεκτρονικού  δημοσίου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή της ως 
άνω υπηρεσίας  
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ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή της υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» [CPV: 
45259200-9 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων καθαρισμού, 90513000-6 
Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων, 
90524300-9 Υπηρεσίες απομάκρυνσης βιολογικών αποβλήτων, 90480000-5 Υπηρεσίες 
διαχείρισης των αποχετεύσεων, ενδεικτικού  προϋπολογισμού ποσού  177.120,00.- 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%)με διάρκεια δώδεκα (12) μηνών από 
την υπογραφή της Σύμβασης  και με δυνατότητα παράτασης επιπλέον τεσσάρων (4) 
μηνών έως της εξαντλήσεως του ενδεικτικού προυπολογισμού, και κριτήριο 
κατακύρωσης  την τεχνικοοικονομικά συμφερότερη προσφορά  
 
 
Η  εγκεκριμένη πίστωση ύψους 177.120,00 ευρώ θα βαρύνει  τον  Κ.Α  02.25.6264.02  
του  προϋπολογισμού  του  του Δήμου Τανάγρας, για το έτος 2015   και τον οικείο Κ.Α 
του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016  
 
Το αντικείμενο, οι όροι και υποχρεώσεις του έργου προδιαγράφονται στην τεχνική έκθεση 
του Τμήματος Τεχνικών Έργων  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
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Οι όροι της διακήρυξης έχουν ως εξής: 

 
 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : 
 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ & ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΑΡΘΡΑ 1 
ΕΩΣ 2) 
 
Άρθρο 1ο.  Κανόνες δημοσιότητας 
 
1. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και συμπληρωματικά έγγραφα 

διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις 
www.tanagra.gr και www.promitheus.gov.gr. Αντίγραφο της παρούσας 
διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου 
Τανάγρας . Τα έξοδα δημοσίευσης  τόσο της αρχικής όσο των τυχόν 
επαναληπτικών δημοπρασιών, βαρύνουν τον ανάδοχο. [ν. 3801/09].  

2. Η περίληψη  της παρούσας διακήρυξης να σταλεί για δημοσίευση στο 
Φύλλο Δημοσίευσης Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα και σε δύο ακόμη 
ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, μέχρι και την 26η/10/ 2015.   

3. Η δαπάνη  για την δημοσίευση περίληψης της παρούσας διακήρυξης 
στον Ελληνικό τύπο και τυχόν  επαναληπτικού διαγωνισμού, βαρύνει τον 
ανάδοχο. 

 
Άρθρο 2ο.  Λήψη πληροφοριών  
 
2.1 Η Διακήρυξη διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.tanagra.gr από την 21η/10/2015, 
και στη διαδρομή Δημοπρασίες-διαγωνισμοί, όπως επίσης στο διαδικτυακό 
τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη 
λήξη της προθεσμίας των προσφορών ήτοι την  10η/11/2015 και ώρα 18:00. 

2.2 Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων 
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή 
φορείς που διαθέτουν τα σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), το δε ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Οι 
συμπληρωματικές διευκρινήσεις πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο 8 
(οκτώ) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
και η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαντήσει ταυτόχρονα και 
συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινήσεις που θα ζητηθούν εντός 
προθεσμίας έξι (6) ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με 
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

 
Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό: 
 Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα 
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(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 
κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.   
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: 

1.    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 Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών 
της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

2.     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 Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

3.     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 από την ηλεκτρονική 
υποβολή του και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 
Αναθέτουσα Αρχή. 
     Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται 
ανωτέρω. 
      O 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.  
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ : 

 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  (ΑΡΘΡΑ 3  ΕΩΣ 18 ) 

 
 

Άρθρο 3ο.  Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών  
 
3.1   Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.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 Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο ΠΔ 
28/80 
 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  
Η Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ στο ΦΕΚ: 21/10/2015  

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ : 26/10/2015 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

27/10/2015 και ώρα 08:00 
 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10/11/2015 και ώρα 18:00 
 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής 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 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
 
 
Άρθρο 4ο.  Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό  
 
o Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά και έχουν εμπειρία σε αντίστοιχα έργα σχετικά με το αντικείμενο 
του διαγωνισμού και διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό, τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση της εργασίας 
και εκτελούν ή  έχουν εκτελέσει ήδη με επιτυχία αντίστοιχες εργασίες 
συγκρίσιμης έκτασης για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου,  ΟΤΑ, 
Ν.Π.Δ.Δ. και  ιδιωτών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Η επιτυχία τους θα 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση συμβάσεων, πιστοποιητικών καλής 
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εκτέλεσης και σχετικών βεβαιώσεων είτε από τους αρμόδιους φορείς του 
δημοσίου ή των ιδιωτών εργοδοτών. 

 
o Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να 

ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή 
στην αλλοδαπή, σύμφωνα με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

o   Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 
• Όσοι έχουν σε βάρος τους  καταδικαστική απόφαση, για έναν ή 

περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: 
α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, 
β)  Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 
πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο ε3, 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου, 
γ)  Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά 
με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, 
δ)  Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από 
παράνομες δραστηριότητες.     

− Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές 
υποχρεώσεις τους. 

− Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική 
διαγωγή τους (π.χ. υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, 
δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία) βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ 
δεδικασμένου. 

− Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να 
διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

− Όσοι τελούν υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.  Όσοι τελούν υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης για εκκαθάριση, ή 
αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε 
ανάλογη διαδικασία. 

− Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία 
της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την Ελληνική 
νομοθεσία. 

− Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή 
των φόρων και τελών σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 

 
Άρθρο 5ο.  Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 
 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως 
και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου 
.pdf σύμφωνα με το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ 
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Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως 
αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της 
παρούσας διακήρυξης. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριμήνου και το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ κατά  την  καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών  ή ελλείψει αυτού, ισότιμο έγγραφο 
εκδιδόμενο από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 
βάσει απόφασης  η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. Υπόχρεοι για την 
προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι στην περίπτωση διαγωνιζόμενης Ο.Ε. 
και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές, στην περίπτωση της ΕΠΕ 
οι διαχειριστές, στην περίπτωση της Α.Ε. ο Πρόεδρος και  Διευθύνων 
Σύμβουλος και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι 
εκπρόσωποί του. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό 
της εταιρίας. 

3. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης 
τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, τα οποία να είναι σε ισχύ κατά  την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, από τα οποία να 
προκύπτει ότι: 

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη 
από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (όπως 
συνδιαλλαγή του άρθρου 99 του Ν.3588/2007). 

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ή έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης, 
ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

• έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και της μελέτης 
της υπηρεσίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 
παρούσας, καθώς και των συναφών με αυτή διατάξεων των κείμενων 
νόμων και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφυλάκτως.  

• δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα. ή έχουν 
καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους 
διαγωγή, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί από την αναθέτουσα 
αρχή με οποιονδήποτε τρόπο. 
 

5. Υπεύθυνη δήλωση (ή και περισσότερες δηλώσεις)  του άρθρου 8 παρ. 4 
του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη/ες  
ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής,  όπου θα 
δηλώνεται : 
• ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συμβάσεως 

εκτέλεσης παρόμοιου έργου εις βάρος τους λόγω επαγγελματικού 
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παραπτώματος από οιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νομικό πρόσωπο του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

• εάν τους έχει ή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους 
διαγωνισμούς του Δημοσίου. Σε περίπτωση που τους έχει επιβληθεί 
ποινή αποκλεισμού να αναφέρεται ο Χρόνος και οι λόγοι αποκλεισμού. 

• ότι η λειτουργία της επιχείρησης υπόκειται ή δεν υπόκειται σε νομικό 
περιορισμό και το είδος του περιορισμού εάν υπόκειται. 

• ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την 
εκτέλεση του δημοπρατούμενου έργου, ότι έχουν εκτιμήσει όλα τα 
ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα του έργου, και ότι αναλαμβάνουν 
ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με 
όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης και των συμβατικών τευχών το 
σύνολο των οποίων αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.   

• ο χρόνος έναρξης / εκτέλεσης των εργασιών του έργου. 
• ότι θα καλύψουν τον Δήμο με όλη την απαραίτητη τεχνική υποδομή για 

την απερίσπαστη εκτέλεση του εργασίας καθ’ όλη την διάρκεια της 
σύμβασης και όπως ορίζει η σχετική μελέτη. 

• ότι θα καλύψουν τον Δήμο ακόμα και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών 
(Κυριακές, αργίες  κ.λ.π.) 

• ότι θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της ορθής λειτουργίας της 
εγκατάστασης  και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου. 

• ότι θα παρακολουθεί και θα ελέγχει τις διεργασίες που επιτελούνται 
στην εγκατάσταση ΕΕΛ, ώστε καταρχήν να τηρούνται πλήρως οι 
εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι και κατά δεύτερον να εξασφαλίζεται 
η άρτια λειτουργία της εγκατάστασης 

• ότι θα τηρήσει όλους τους κανόνες και τα μέτρα ασφαλείας που 
προβλέπονται από τη μελέτη  

• ότι κατά την υπογραφή της σύμβασης, θα ορίσει αναπληρωτή 
εκπρόσωπο που θα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με τον νόμιμο 
εκπρόσωπο σύμφωνα με όσα ορίζει η μελέτη και θα εφοδιάσει τον 
εκπρόσωπο του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εάν απαιτείται, σύμφωνα με το οποίο 
τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ' εντολή του, να 
τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση, 
να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή 
σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως 
οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου / 
παρακολούθησης της σύμβασης. 

• ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε στοιχείο και 
σχετικό δικαιολογητικό εφ’ όσον τους ζητηθεί από την επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

• ότι είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, 
οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, 
Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων 
ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, TEE κλπ. 

• ότι θα λειτουργεί την εγκατάσταση σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας 
που περιγράφεται στη μελέτη, 

• ότι θα χρησιμοποιεί μηχανήματα και υλικά που ανταποκρίνονται στους 
ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς, δηλ. τις ισχύουσες επίσημες 
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προδιαγραφές καθώς και τις προδιαγραφές του εργοδότη και ότι η 
λειτουργία και συντήρηση (προληπτική και επιδιορθωτική) του 
εξοπλισμού, κύριου και βοηθητικού, του χρησιμοποιούμενου κατά τη 
λειτουργία της εγκατάστασης αλλά και του εφεδρικού θα γίνεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών του και με γνήσια 
εξαρτήματα και ανταλλακτικά. 

6. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.  

7. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως 
προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς. 

8. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, με 
πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και θα 
καλύπτει την άσκηση των δραστηριοτήτων κατά το υπό αναφορά έτος. 

9. Πιστοποιητικά :  
Α. ISO 9001:2008 για τη διασφάλιση της ποιότητας  
Β. ISO 14001:2004 για την εφαρµογή συστήµατος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης  
Γ. OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2007 για τη ∆ιαχείριση της Υγείας και 
της Ασφάλειας στην Εργασία. 

10. Εφόσον είναι νομικά πρόσωπα : 
ΟΛΑ τα  Νομιμοποιητικά τους έγγραφα, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις 
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 
επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου 
και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) Στοιχεία και έγγραφα 
από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων 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 δεν 
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των 
εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.  

• Πρακτικό Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων για 
τις Ε.Π.Ε. ή Έγγραφο του Νόμιμου Εκπροσώπου για τις Ο.Ε, Ε.Ε, περί 
έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 
και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 
υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε 
περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα 
την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και 
ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, ως αντίκλητος.    

 
11.   (Βεβαίωση αυτοψίας)  
Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων βρίσκεται στο ύψος των παλαιών 
διοδίων Σχηματαρίου και στην περιοχή με ονομασία «Ποτιστικά» 
 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να επισκεφθούν τους χώρους στους οποίους θα 
παρέχονται οι υπηρεσίες τους προκειμένου να αποκτήσουν ιδία αντίληψη του 
έργου  
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Τη Δευτέρα 02/11/2015 & την Τρίτη 03/11/2015 και ώρα 12:00 π.μ., θα 
πραγματοποιηθούν από αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου, επιτόπιες επισκέψεις στους 
χώρους  
 
Όποιος επιθυμεί να παραστεί, στις ανωτέρω επιτόπιες επισκέψεις ενημερώνει 
εγγράφως μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ την Υπηρεσία του Δήμου μέχρι την 
Πέμπτη 29/10/2015 (αρμόδιος υπάλληλος: Τσιώνης Ανέστης). Η ως άνω επίσκεψη 
θα πρέπει να βεβαιωθεί με έγγραφο του Δήμου το οποίο και θα περιληφθεί επί 
ποινή αποκλεισμού, στον (υπο)φάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής  
 
Ένορκη βεβαίωση 
 
Σε περίπτωση που στη χώρα  του υποψήφιου Αναδόχου   βεβαιώνεται εγγράφως 
από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή της ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν 
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει 
να αντικατασταθούν αυτά από Ένορκη δήλωση του διαγωνιζόμενου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην 
οποία είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ανάδοχος, στην οποία θα δηλώνεται ότι 
στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 
συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η 
Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του 
υποψήφιου Αναδόχου εντός του Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής /Τεχνική 
Προσφορά και αφορά το σύνολο των συμμετεχόντων, ημεδαπούς και αλλοδαπούς 
 
 
12. Η τεχνική και χρηματοοικονομική επάρκεια των διαγωνιζομένων 
αποδεικνύεται με ποινή αποκλεισμού με την υποβολή των παρακάτω 
δικαιολογητικών:  
 

1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να έχουν εκτελέσει ή εκτελούν κατά την 
διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών,  παρόμοιες εργασίες λειτουργίας 
και συντήρησης Βιολογικών Καθαρισμών, σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Δήμους, 
Κοινότητες, Οργανισμούς, ΝΠΔΔ, ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα ή 
αντίστοιχα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παραπάνω εμπειρία θα 
πρέπει να αφορά την υλοποίηση ενός ή περισσότερων αντίστοιχων έργων 
συνολικού προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου του προκηρυσσόμενου και 
θα αποδεικνύεται με κατάλογο των κυριοτέρων αντίστοιχων έργων που 
παρασχέθησαν την τελευταία πενταετία με αναφορά στο ποσό, την χρονική 
διάρκεια, και στον εργοδότη (δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα)   Η παραπάνω 
εμπειρία αποτελεί κριτήριο καταλληλότητας συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
Η επιτυχής εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα αποδεικνύεται με 
βεβαίωση, η οποία θα έχει εκδοθεί από τις Υπηρεσίες ή τους ιδιωτικούς 
φορείς  που τους παρέχονται ή παρασχέθηκαν οι ανωτέρω υπηρεσίες. Οι 
βεβαιώσεις θα είναι πρωτότυπες ή νόμιμα επικυρωμένες και θα βρίσκονται 
εντός του φακέλου δικαιολογητικών. 
2. Οργανόγραμμα με τη στελέχωση της ομάδας έργου που θα παρέχει τις 
ζητούμενες υπηρεσίες (επιστημονικά στελέχη και λοιπό προσωπικό), όπου 
θα παρουσιάζονται τα καθήκοντα τους. Το επιστημονικό προσωπικό της 
ομάδας λειτουργίας της μονάδας θα πρέπει να είναι έμπειρο και να έχει 
προϋπηρεσία σε ανάλογες μονάδες βιολογικού καθαρισμού 
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Αν και το έργο ανήκει στην κατηγορία των «απλών χημικών 
εγκαταστάσεων» λόγω της ειδικής φύσης, και της σημασίας της, ο/η 
υπεύθυνος/η της επίβλεψης της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων 
σύμφωνα με το Π.Δ. 274/1997 και την Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων θα πρέπει να είναι Χημικός Μηχανικός.  
 
 Ειδικότερα το προσωπικό του αναδόχου θα περιλαμβάνει τις 

ειδικότητες : 
• Χημικό Μηχανικό με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

(Επιστημονικός υπεύθυνος) με τουλάχιστον αποδεδειγμένη 
πενταετή εμπειρία σε λειτουργία και συντήρηση 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων, ισοδύναμου 
πληθυσμού τουλάχιστον 15.000 κατοίκων (καθώς και σε 
δειγματοληψίες και αναλύσεις λυμάτων και ιλύος. 

• 1 Ηλεκτρολόγο με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
(Υπεύθυνος καθημερινής λειτουργίας της μονάδας) με 
τουλάχιστον  τρία έτη αποδεδειγμένης  εμπειρίας σε 
λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
αστικών λυμάτων. 

• 1   Εργάτη σε πλήρη απασχόληση για 24ώρη απασχόληση.  
 

   Η προϋπηρεσία του προσωπικού θα βεβαιώνεται με έγγραφο της αρμόδιας 
αρχής ή του ιδιωτικού φορέα στους οποίους παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες.  
 Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόμενου 
προσωπικού κατ' άτομο και της νομιμότητας του προγράμματος εργασίας 
αυτού είναι υποχρέωση του Αναδόχου. 
Συγκεκριμένα το οργανόγραμμα θα αποτελείται από τα εξής υποβαλλόμενα 
στοιχεία: 
α) Πίνακα της ομάδας έργου, με αναφορά στο προσωπικό αυτής και τα 
καθήκοντά του, και στο οποίο θα δηλώνεται και ο συντονιστής της.  
Η ελάχιστη πραγματική εμπειρία κάθε μέλους της επιστημονικής ομάδας θα 
είναι σχετική με την προτεινόμενη από τον διαγωνιζόμενο θέση του στο 
Έργο και θα αποδεικνύεται από το βιογραφικό του σημείωμα (με 
συνημμένα τα αποδεικτικά - βεβαιώσεις εμπειρίας, άδειες ασκήσεως 
επαγγέλματος). Διευκρινίζεται ότι κατά την αξιολόγηση για την 
προϋπηρεσία θα ληφθούν υπόψη κυρίως τα στοιχεία που έχουν σχέση με τα 
έτη απασχόλησης σε ίδιας φύσης αντικείμενο και σε παραπλήσιας ή ίδιας ή 
μεγαλύτερης δυναμικότητας έργο και όχι τα έτη από κτήσεως πτυχίου β) Το 
προσωπικό  που απαιτείται από το παρόν άρθρο, θα υποβάλει υπεύθυνη 
δήλωση, απλά υπογεγραμμένη,  για τις εργασιακές του σχέσεις με το 
διαγωνιζόμενο σχήμα (εταίροι, υπάλληλοι ή συνεργάτες) καθώς και για την 
αποδοχή τους για τη συμμετοχή στην ομάδα λειτουργίας και συντήρησης 
του έργου. 
Το παραπάνω προσωπικό , θα πρέπει να είναι διακριτό μεταξύ του και να 
διαθέτει αποδεδειγμένα εταιρικές ή υπαλληλικές σχέσεις ή σχέσεις 
συνεργασίας μεταξύ του που θα δηλούνται με σχετική υπεύθυνη δήλωση. Η 
εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού πρέπει να αποδεικνύεται με 
ανάλογα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις. Όλα τα αποδεικτικά επαλήθευσης της 
ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας θα εμπεριέχονται στον 
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φάκελο δικαιολογητικών αλλά θα αναφέρονται και στην τεχνική προσφορά 
και θα είναι αντικείμενο της αξιολόγησης.  
3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών κατά  τις τρείς (3) 
προηγούμενες   του  έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικές 
χρήσεις, από τις οποίες θα αποδεικνύεται η ανά έτος κερδοφορία της 
επιχείρησης.  

 
Άρθρο  6ο.  Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.  
 
6.1   Για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να 

υποβάλουν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf, Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής, ίση με ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της παρούσας, χωρίς 
το Φ.Π.Α., ήτοι ευρώ  2.880,00 €.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να προσκομισθεί από τους 
διαγωνιζόμενους στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε 
έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεται προς τον Δήμο για τη 
συμμετοχή του οικείου Υποψηφίου στον Διαγωνισμό «ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ».  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον δύο (2) 
μήνες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, με δικαίωμα 
παράτασης, αν χρειασθεί.  
Η εγγυητική επιστολή του διαγωνιζόμενου που η προσφορά του δεν  έγινε 
δεκτή ή αποκλείστηκε σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, επιστρέφεται 
σ’ αυτόν μετά από αίτησή του και εφόσον έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα 
άσκησης προσφυγής, ένστασης, αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έχει παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία των σχετικών προθεσμιών για την άσκηση των 
προβλεπόμενων στο νόμο ενδίκων και μη βοηθημάτων και ενδίκων μέσων. 
Άλλως, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του Διαγωνιζομένου επιστρέφεται 
μετά από αίτησή του, όταν η απόφαση για τον αποκλεισμό του κριθεί 
τελεσιδίκως.  
Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η 
δημοπρασία επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και μέσα σε  (4) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.  
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής θα επιστραφούν άμεσα σε όλους τους 
Διαγωνιζόμενους σε περίπτωση ακύρωσης της διαδικασίας και υπό την 
προϋπόθεση της παραίτησής τους από το δικαίωμα άσκησης προσφυγής, 
ένστασης ή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά της σχετικής απόφασης ή της 
άπρακτης παρέλευσης των σχετικών προθεσμιών για την άσκηση των ανωτέρω 
ενδίκων και μη βοηθημάτων. 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 τον 
Διαγωνιζόμενο.  

6.2  Η εγγύηση συμμετοχής κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου        
Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή  υπό μορφή εγγυητικής 
επιστολής        αναγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα. 

 
6.3  Η  εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει και τον τύπο 

που περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα :  
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• Την ημερομηνία έκδοσης  
• Τον εκδότη 
• Τον Δήμο Τανάγρας προς τον οποίο θα απευθύνεται. 
• Τον αριθμό της εγγύησης. 
• Το ποσοστό που καλύπτει η εγγύηση. 
• Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ το 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
• Τον αριθμό της διακήρυξης, το τίτλο του έργου και την ημερομηνία του 

διαγωνισμού. 
• Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε  εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
• Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεσή του Δήμου και ότι θα 

καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση 
ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 
τρείς (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

• Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

• Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να 
ισχύει τουλάχιστον επί δύο (2) μήνες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς. 

• Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 
ισχύος της ύστερα από απλό έγγραφο του Δήμου. Το σχετικό αίτημα 
πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

 
6.4  Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω 

εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 

 Άρθρο  7ο.  Προσφορές  
 
7.1 Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

7.2 Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά προσφορά στην ως άνω δικτυακή πύλη, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην 
ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 
4155/2013, στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013, συνοδευόμενη από τα 
δικαιολογητικά και εν γένει στοιχεία που απαιτούνται.  

7.3 Μετά τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, κανένα 
συμπληρωματικό στοιχείο δεν γίνεται δεκτό για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και 
εάν υπάρχει αίτηση έκδοσής του ή υπεύθυνη δήλωση για την προσκόμισή του. Η 
Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται, ωστόσο, να καλέσει τους Υποψηφίους να 
συμπληρώσουν και/ή να διευκρινίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα και 
πιστοποιητικά ηλεκτρονικά. Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση και η 
διευκρίνιση επιτρέπεται μόνο για τα υποβληθέντα στοιχεία, αφού δεν 
επιτρέπεται η εκ των υστέρων προσκόμιση παραληφθέντων δικαιολογητικών.  

 
 
 

 
 

14 

15PROC003194094 2015-10-20

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


 

Περιεχόμενο προσφορών 
 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
προσφορά»  και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 
 
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
προσφορά»  υποβάλλονται  η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά 
το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά.  Συγκεκριμένα, στον 
προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 
 
Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας. 
 
Τεχνική προσφορά 
 
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την 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 οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (την τεχνική προσφορά του).  
Επισημαίνεται ότι στην τεχνική προσφορά, με ποινή απόρριψης, δε θα γίνεται 
αναφορά σε οικονομικά μεγέθη-στοιχεία, τα οποία αναφέρονται μόνο στην 
οικονομική προσφορά. 
Ειδικότερα κάθε Υποψήφιος οφείλει εγκαίρως και προσηκόντως να υποβάλει 
ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά του στον (ηλεκτρονικό) φάκελο 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά», με ποινή αποκλεισμού από 
το Διαγωνισμό, τα παρακάτω απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στη σχετική μελέτη και τεκμηριώνουν την τεχνική ικανότητα του αναδόχου για 
την καλή εκτέλεση της σύμβασης:  
 
α) Παρουσίαση της προτεινόμενης μεθοδολογίας και των μεθοδολογικών 
εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε φάση υλοποίησης, αποτύπωση του 
περιεχομένου και της δομής του κάθε παραδοτέου. Γενικό πρόγραμμα συντήρησης, 
τόσο για την εγκατάσταση της ΕΕΛ όσο και για τα αντλιοστάσια Αντίληψη και 
δυνατότητα κάλυψης των απαιτήσεων του έργου. Αναλυτική περιγραφή εκτέλεσης 
του έργου σύμφωνα με τις παρακάτω ενότητες που περιγράφονται στη μελέτη και 
με σαφή αναφορά σε όσα απαιτούνται  
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 
1.1 Παρακολούθηση και έλεγχος διεργασιών της Εγκατάστασης 
1.2 Διάθεση τελικής εκροής 
1.3 Κατανάλωση χημικών, αναλωσίμων, ενέργειας, νερού. 

Απομάκρυνση παραπροϊόντων 
     1.5 Παρακολούθηση και έλεγχος αντλιοστασίων ακαθάρτων 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Υποχρεώσεις των επισκεπτών της εγκατάστασης 
Ατομική ασφάλεια και προστασία  
ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
  
β)  Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των προσφερόμενων εργασιών 
 
γ) Δυνατότητα ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας των παραδοτέων 
 
 
δ) Αναλυτική παρουσίαση του διαγωνιζόμενου - Στοιχεία εμπειρίας – Ομάδα έργου  
Κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει την εμπειρία και την ειδίκευση του 
διαγωνιζόμενου στην εκτέλεση αντίστοιχων δραστηριοτήτων: 
Παρουσίαση αντίστοιχων έργων με τις προσφερόμενες εργασίες που θα αναφέρει 
με λεπτομέρεια τους ΟΤΑ και άλλους φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς) στην 
Ελλάδα ή στην αλλοδαπή όπου τις έχει εκτελέσει.  Στοιχεία που να αποδεικνύουν 
την μορφή της επιχείρησης, την επιχειρηματική δομή της, το εύρος των 
δραστηριοτήτων της, τις εμπορικές επιδόσεις, το κύρος της, την οικονομική 
επιφάνειά της και την επαγγελματική αξιοπιστία της.    
Σύνθεση της ομάδας έργου, θέση κάθε στελέχους στην ομάδα, αρμοδιότητες που θα 
αναλάβει κατά την υλοποίηση του έργου και επιμέρους εργασίες στις οποίες θα 
εμπλακεί. Οργανωτικό Σχήμα και Απαιτούμενα Προσόντα Αναδόχου. Γενική 
Οργάνωση.  
 
Επισημαίνονται τα εξής: 
• Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σε 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό και μέχρι τη σύναψη της σύμβασης γίνεται σε στάδια, 
σε χρόνο και με τρόπο, όπως αυτά ορίζονται στην περ. β της παρ. 2 και στην 
παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013, στις διατάξεις της κατά περίπτωση 
κείμενης νομοθεσίας κατά το μέρος που αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τις 
διατάξεις του ως άνω νόμου, στις διατάξεις του άρθρ. 11 της ΥΑ 
Π1/2390/16.10.2013 και στην παρούσα  Διακήρυξη. 

• Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 
απαιτείται σχετική θεώρηση. Επιπλέον, πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης 
από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

• Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» υποβάλλονται από τους 
υποψήφιους αναδόχους ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζονται 
κατά περίπτωση από αυτούς εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά 
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που απαιτούνται να προσκομισθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου εντός της 
ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά), είναι τα δικαιολογητικά και 
στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τους ίδιους και κατά συνέπεια δεν 
φέρουν την ψηφιακή τους υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η 
εγγύηση συμμετοχής και τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες 
αρχές ή άλλους φορείς.   

•  Όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι 
πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή ακριβών 
αντιγράφων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του 
Ν.4250/26-03-2014 (πλην της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, η οποία 
πρέπει να κατατεθεί σε πρωτότυπο) 

• Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από το άνοιγμα της 
προσφοράς εκάστου Υποψηφίου Αναδόχου, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό 
του. 

• Η  Επιτροπή αξιολόγησης Διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 
Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν 
συμπληρωματικές διευκρινίσεις για τυχόν ελλείψεις επί των ήδη νομίμως 
υποβληθέντων δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, πλην της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή, οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να 
υποβάλουν ηλεκτρονικά τα διευκρινιστικά στοιχεία εντός πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών από την σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση. 

• Κατά την υποβολή της προσφοράς από τους υποψηφίους αναδόχους 
σημαίνονται από αυτούς με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς τους  που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.  

• Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα. 
Σε περίπτωση που πρόκειται για πιστοποιητικά-έγγραφα σε ξένη γλώσσα θα 
πρέπει αυτά να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, από 
επίσημη μεταφραστική αρχή και να φέρουν την σφραγίδα APOSTILLE όπου 
αυτό είναι απαραίτητο, με βάση την κείμενη νομοθεσία. 

 
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «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. 
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Οι Υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά οικονομική προσφορά για 
την υλοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών του παρόντος Διαγωνισμού, η 
οποία θα αποτελεί και τη Συνολική Αμοιβή του Αναδόχου για την παροχή 
των υπηρεσιών του στην Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Επιπλέον ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να περιλαμβάνει συμπληρωμένο και ΨΗΦΙΑΚΑ υπογεγραμμένο το 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που επισυνάπτεται στο τέλος της 
παρούσας Διακήρυξης (ΠΑΡΑΑΡΤΗΜΑ).  
 
Οποιοδήποτε στοιχείο τυχόν συνοδεύει την «Οικονομική Προσφορά» του 
Υποψηφίου πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του 
άρθρου 11 της Υ.Α αρ. Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (Β’ 2677). 

 
Άρθρο  8ο.  Προσφερόμενη τιμή  

• Όλες οι τιμές πρέπει να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Οι τιμές που θα υποβληθούν 
πρέπει να είναι τελικές, μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση. Στις 
τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. Η οικονομική προσφορά θα 
διατυπώνεται σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα τιμολογίου 
προσφοράς όπου θα δίδεται κατ’ αποκοπή τιμή σε ΕΥΡΏ για την εκτέλεση 
προσφερομένων εργασιών για χρονική διάρκεια  δώδεκα μηνών . Στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός Φ.Π.Α. που θα αναφέρεται χωριστά. 

• Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά και θα 
δοθεί υποχρεωτικά σε Ευρώ. Προσφορά με την οποία δίδεται τιμή σε 
συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή 
ή δεν δίδεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και των 
συμβατικών τευχών της, ενιαία ή για το σύνολο των εργασιών του έργου που 
προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

• Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα 
δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους 
υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, 
προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε 
και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

• Οικονομική Προσφορά, που είναι ελλιπής ή αόριστη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

• Διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονομική Προσφορά ή 
επιφυλάξεων επ’ αυτής, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του 
Διαγωνισμού και οδηγούν στην απόρριψη της Οικονομικής Προσφοράς του 
υποψηφίου, που τις διατυπώνει. 

• Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές, η 
Επιτροπή, πριν διατυπώσει πρόταση κατακύρωσης προς την Υπηρεσία, 
διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες οικονομικά 
στοιχεία ή μη, απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, 
πριν την απόρριψη της προσφοράς, κατ’ αναλογία των διατάξεων  του 
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άρθρου  52 του π.δ. 60/2007 και σύμφωνα με το άρθρο 55 της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

• Οι προσφερόμενες τιμές δεσμεύουν τον Ανάδοχο και θα παραμείνουν 
σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δε θα τεθούν σε 
αναθεώρηση, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

• Η Αναθέτουσα Αρχή βαρύνεται με τον οφειλόμενο Φόρο Προστιθέμενης 
Αξίας (ΦΠΑ) επί των εκάστοτε πληρωτέων ποσών.  

• Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
 
 
 
Άρθρο  9ο.  Χρόνος ισχύος προσφορών  
 
9.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για ενενήντα (90) 

ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
9.2 Η ισχύς των προσφορών θα ορίζεται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση. 
9.3 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου 

χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
9.4 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από τον Δήμο 

πριν από την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου  παράτασης ισχύος 
της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Μπορεί όμως 
η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση της δημοπρασίας 
να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών, εάν συμφωνεί και ο 
αναδειχθησόμενος μειοδότης. 

 
Άρθρο  10ο.  Ενστάσεις – Διοικητικές προσφυγές.  
 
10.1 Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία 

που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του  ΠΔ 28/80 μέσω του 
συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το 
οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

10.2 Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών 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. 

10.3 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 227 επ. ) 
 
Άρθρο 11 : Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού – Αξιολόγηση προσφορών. 
 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες 
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 
12.00 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 (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται 
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ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 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 «Δικαιολογητικά 
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 αρμόδια πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν 
καταστεί δυνατή την ημέρα του Διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (λ.χ. 
απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά από 
την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο 
Διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια 
ώρα.  
 
Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και των (υπο)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή Διαγωνισμού 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
σύστημα οργάνων της, εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια του 
Διαγωνισμού, των Υποψηφίων, που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων 
τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της Διακήρυξης και 
συντάσσει προς τούτο σχετικό πρακτικό περί αιτιολογημένης αποδοχής ή 
απόρριψης των προσφορών των Υποψηφίων. Το ανωτέρω πρακτικό αφού 
υπογραφεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής, κοινοποιείται για έγκριση στην 
Οικονομική Επιτροπή. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται σε όλους Υποψηφίους.  
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωστοποιεί στους Υποψήφιους, των οποίων 
οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των (υπο)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», την ημερομηνία και ώρα που θα 
πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομικής 
Προσφοράς. 
Κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα η αρμόδια Επιτροπή, μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, αποσφραγίζει τους 
ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους «Οικονομική Προσφορά» και προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών.  
Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει συγκριτικό πίνακα αξιολόγησης 
των οικονομικών προσφορών των Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά. Το ανωτέρω 
πρακτικό μαζί με τυχόν άλλα  στοιχεία του Διαγωνισμού υποβάλλονται στην 
Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στους 
Υποψηφίους. 
 
Άρθρο 12ο : Ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεσης του έργου 
 
12.1 Με την περαίωση της διαδικασίας του άρθρου 11 της παρούσης 

ανακηρύσσεται από τη Οικονομική Επιτροπή ο Ανάδοχος και η σχετική 
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απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιείται στον εν λόγω Υποψήφιο. 
12.2 Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται να 

προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας: 
1)την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης για χρηματικό ποσό ίσο προς 
το 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 

12.3 Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των 
τεχνικών προδιαγραφών που την συνοδεύουν.  

12.4 Η υπογραφή της Σύμβασης μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη ισχύος της 
Προσφοράς, εφόσον ο Ανάδοχος δεν εκφράσει εγγράφως την αντίρρησή του. 

12.5 Η Σύμβαση θα υπογραφεί από τον διαγωνιζόμενο ο οποίος θα αναδειχθεί 
Ανάδοχος και, προκειμένου περί Αναδόχου – νομικού προσώπου από νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, το οποίο θα το εκπροσωπεί έναντι του Δήμου για 
όλα τα θέματα κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. 

12.6 Εάν ο αρχικά ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή ή δεν 
προσέλθει προσηκόντως ή αρνηθεί να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του 
καταπίπτει υπέρ του Δήμου και ο Δήμος καλεί τον επόμενο στη σειρά 
μειοδότη.  

12.7 Σε κάθε περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή  διατηρεί το δικαίωμα μη 
κατακύρωσης του διαγωνισμού εφόσον συντρέχει ένας τουλάχιστον από τους 
ακόλουθους λόγους: 

α. Εάν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί αιτιολογημένα μη 
ικανοποιητικό . 

β. Εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων 
προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού. 

12.8 Στην περίπτωση αυτή γνωστοποιεί εγγράφως στους συμμετέχοντες τη 
ματαίωση ή την αναβολή. Κανείς από τους συμμετέχοντες δεν δικαιούται 
αποζημίωση, ούτε δύναται να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση για την αιτία αυτή 
ή για οιανδήποτε άλλη. 

 
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 
 
Οι 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.  
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ : 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  (ΑΡΘΡΑ 13  ΕΩΣ 18 ) 
 

Άρθρο 13ο. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης   
 
13.1 Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της οικείας Σύμβασης οφείλει να καταθέσει 

στον Δήμο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης.  
13.2  Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ισχύει τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της 

ισχύος της σύμβασης και δύναται να παρατείνεται αυτοδίκαια, κατόπιν 
εγγράφου αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής προς το Ίδρυμα που την εξέδωσε, 
μέχρι την οριστική παραλαβή της εργασίας. και η αξία της θα είναι ίση με το 
5% επί της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

13.3 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα 
με την νομοθεσία των κρατών-μελών, αυτό το δικαίωμα συνοδευόμενες από 
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική. 

13.4 Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές θα περιλαμβάνουν την πλήρη επωνυμία και τη 
διεύθυνση του Διαγωνιζομένου, υπέρ του οποίου εκδίδονται. Τέλος, οι ως άνω 
εγγυητικές επιστολές θα περιέχουν κατ’ ελάχιστο τον όρο ότι ο εγγυητής 
παραιτείται από τις ενστάσεις διαιρέσεως και διζήσεως, καθώς επίσης και ότι ο 
εγγυητής αναγνωρίζει την υποχρέωσή του να καταβάλει στον Δήμο το ποσό της 
εγγύησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση του 
Δήμου, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση και, ιδίως, χωρίς ο εγγυητής να 
δικαιούται να ερευνά την ύπαρξη ή το νόμιμο της απαίτησης του Δήμου. 

 
Άρθρο 14ο. Χρόνος έναρξης εκτέλεσης εργασιών   
14.1 O ανάδοχος υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης του έργου με τον ανάλογο 

προσωπικό εντός της προθεσμίας που ορίζει στην προσφορά του η οποία δεν 
θα υπερβαίνει το χρονικό όριο δεκαπέντε (15) ημερών (διάστημα εκτιμούμενο 
ως επαρκές για την εγκατάσταση του ανάδοχου και λειτουργία της 
εγκατάστασης) από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  Η παραπάνω 
διαδικασία εγκατάστασης θα γίνει με εντολή του Δήμου σε χρόνο ο οποίος θα 
οριστεί από αυτόν. O ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη των εργασιών σε 
ακριβή ημερομηνία που θα του ανακοινώσει η επιβλέπουσα υπηρεσία του 
Δήμου.   

14.2 Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης του έργου δεκαπέντε (15) 
ημερών πέραν της συμβατικής προθεσμίας και της από την υπηρεσία 
ανακοινωμένης ημερομηνίας, και μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου 
του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι 
ανάλογες κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80. 

14.3 Σε προθεσμία δέκα πέντε ημερών από την υπογραφή του Συμφωνητικού, αν 
δεν ορίζεται σε αυτό διαφορετικά, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
χρονοδιάγραμμα ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. 

14.4 Με την έναρξη της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να καταγράψει και να 
ελέγξει τον υπάρχοντα εξοπλισμό. 

14.5 Επίσης με την έναρξη της σύμβασης, οφείλει να παραδώσει πίνακα με το 
χρόνο ζωής των ανταλλακτικών του κάθε μηχανήματος. 

14.6 Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να ορίσει 
αναπληρωτή εκπρόσωπο που θα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με τον νόμιμο 
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εκπρόσωπο εάν αρχικά δεν έχει ορίσει. Για την αντικατάσταση των ως άνω 
εκπροσώπων του Αναδόχου κοινοποιείται σχετικό έγγραφο του Αναδόχου στον 
εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών 
οργάνων του Αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση Αναδόχου 
κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του Αναδόχου υπόκειται 
στην έγκριση της Ομάδας Επίβλεψης. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση 
κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. 
Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά 
διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των 
μεταβολών. 

14.7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπο του και τον 
αναπληρωτή εκπρόσωπο του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εάν 
απαιτείται, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να 
ενεργούν κατ' εντολή του, να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που 
σχετίζονται με τη Σύμβαση, να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε 
διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν 
προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου / 
παρακολούθησης της σύμβασης 

14.8 Παράλληλα με την υπογραφή της σύμβασης και αναπόσπαστο τμήμα αυτής 
θα αποτελεί και το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής μεταξύ του Φορέα 
Υλοποίησης του έργου και του Αναδόχου που θα αναφέρεται στον εξοπλισμό, 
τα υλικά και τι υποδομές που θα παραλάβει ο Ανάδοχος σε κατάσταση καλής 
λειτουργίας, τα οποία οφείλει να παραδώσει σε λειτουργία στο Φορέα μετά τη 
λήξη του χρόνου σύμβασης 

14.9 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης 
την ομάδα που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει 
άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Ομάδα Επίβλεψης 
ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωση του 
με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας 

14.10 Τον πρώτο μήνα της σύμβασης θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με 
τις οδηγίες των κατασκευαστών των μηχανημάτων και των εξαρτημάτων 
αυτών το πρόγραμμα συντήρησης όλων των επιμέρους μονάδων που θα 
εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης και το οποίο θα τύχει της 
έγκρισης της επίβλεψης. Πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα αυτό επιτρέπονται 
μόνο μετά από επανεξέταση των δεδομένων και σύμφωνη γνώμη ή και 
επιθυμία της επίβλεψης.  

14.11 Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τουλάχιστον 2 
αριθμούς κινητών τηλεφώνων για την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του Δήμου. 

14.12 Ο Εργοδότης θα  ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον Ανάδοχο 
τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης, τα 
οποία εν συνεχεία θα καλούνται «Ομάδα Επίβλεψης» 

 
 
Άρθρο 15ο. Διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης   
 
15.1 Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθορίζεται σε δώδεκα (12) 

μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης με δυνατότητα παράτασης επιπλέον 
τεσσάρων (4) μηνών  και μέχρι του ύψους του ενδεικτικού προυπολογισμού 
της υπηρεσίας.  
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Για το ανωτέρω διάστημα η αμοιβή του αναδόχου θα είναι σταθερή.  
 

Άρθρο 16ο. Συμβατικά στοιχεία    
 
Συμβατικά στοιχεία που διέπουν τους όρους του έργου κατά σειρά ισχύος είναι : 

• Σύμβαση Εργοδότη - Αναδόχου 
• Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας 
• Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας  
• Οικονομική Προσφορά του αναδόχου  
• Η  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
• Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τεχνικής Εκθεσης  

 
Άρθρο 17ο.  Άλλα στοιχεία    
 
Σχέσεις Δήμου-Αναδόχου 
17.1 Ρητά συμφωνείται ότι ουδεμία νόμιμη, συμβατική ή άλλη σχέση εξηρτημένης 

εργασίας δεν μπορεί να δημιουργηθεί ούτε να συνδέει το Δήμο με το 
προσωπικό του αναδόχου το οποίο θα εκτελέσει τις υπηρεσίες και για το 
οποίο ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι παντός για την 
καταβολή στο προσωπικό του μισθού, υπερωριών, εργοδοτικών και 
εργατικών εισφορών Ι.Κ.Α., φόρου Μ.Υ., προσαυξήσεων, αποζημιώσεων 
πάσης φύσεως κ.λ.π. και γενικότερα για την εφαρμογή της Εθνικής Γενικής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και της Εργατικής Νομοθεσίας.   

 
Εκχώρηση της Σύμβασης 
17.2 Απαγορεύεται ρητά στον Ανάδοχο να εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής ή 

οποιοδήποτε από τα δικαιώματά της και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν 
εξ’ αυτής περιλαμβανομένης της πιστώσεως για χρήματα οφειλόμενα ή που 
θα καταστούν οφειλόμενα σε αυτήν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, 
σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Δήμου. 

17.3  Τυχόν έγκριση του Δήμου, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ισχύει με τη 
ρητή επιφύλαξη των δικαιωμάτων του μεταβολής, προσθήκης ή 
τροποποίησης των συμβατικών όρων, συμπεριλαμβανομένων των 
οικονομικών όρων της σύμβασης οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 
 

Υποχρεώσεις Εργοδότη 
17.4 Ο Δήμος θα λάβει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο για να διευκολύνει τον  Ανάδοχο 

στο έργο του. Η διοίκηση του Δήμου οφείλει να γνωστοποιήσει στον ανάδοχο 
τους επιβλέποντες. 

17.5 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού 
και στην περίπτωση κατάθεσης μίας μόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση 
παραμονής μόνο μίας έγκυρης προσφοράς στην διαδικασία των διάφορων 
σταδίων του διαγωνισμού. 

17.6 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που δεν θα αφορούν το 
σύνολο των προς εκτέλεση εργασιών όπως προβλέπει η παρούσα διακήρυξη 
και τα συμβατικά τεύχη της. 

17.7 Για κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή 
οι       διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του Π.Δ. 28/1980, 
καθώς και οι λοιπές       διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της 
διακήρυξης, όπως ισχύουν. 
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Άρθρο 18ο.  Επιλογή ανάδοχου 
 
18.1  Μετά την υποβολή προσφορών ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα υποβολής 

διευκρινιστικών ερωτήσεων προς τους διαγωνιζόμενους προκειμένου να 
διευκρινίσει τυχόν ασάφειες των προσφορών τους (τεχνικού χαρακτήρα). 

18.2  Η επιλογή του ανάδοχου θα γίνει με βάση την από άποψη τεχνικοοικονομικά 
συμφερότερη προσφορά. 

18.3  Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι 
προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους ουσιώδεις 
όρους της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων. Ουσιώδεις όροι 
θεωρούνται όλοι οι όροι εκτός όσων ρητά καθορίζονται ως επουσιώδεις ή μη 
επιθυμητοί. 

18.4  Για την επιλογή του ανάδοχου θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση, 
βαθμολόγηση και υπολογισμός του τελικού βαθμού κάθε προσφοράς βάσει 
των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων που θα υποβάλλουν οι 
συμμετέχοντες νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού. Η 
αξιολόγηση, βαθμολόγηση και κατάταξη με βάση τον τελικό βαθμό που θα 
λάβει η κάθε προσφορά, θα γίνει με κριτήρια και μεθοδολογία που 
αναλύονται στη συνέχεια. 

18.5  Μετά τον έλεγχο δικαιολογητικών σύμφωνα με τους όρους της σχετικής 
διακήρυξης και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, βάσει του οποίου οι 
προσφορές κρίνονται τυπικά αποδεκτές ή τυπικά απαράδεκτες, ακολουθεί η 
αξιολόγηση των τυπικά αποδεκτών προσφορών. Προσφορές που 
απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από τις επόμενες 
διαδικασίες αξιολόγησης. 

18.6 Η επιλογή του ανάδοχου θα γίνει με βάση την από άποψη τεχνικο-οικονομικά 
συμφερότερη προσφορά για τον Δήμο. Για την ανάδειξη της συμφερότερης 
προσφοράς, η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή 
αξιολόγησης για ανάθεση του έργου με βαθμολογία κριτηρίων που 
απαρτίζονται στις κάτωθι ομάδες: 

 

Kριτήρια αξιολόγησης Συντελεστής 
βαρύτητας  

 α1. ) Παρουσίαση της προτεινόμενης μεθοδολογίας και των 
μεθοδολογικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε φάση 
υλοποίησης, αποτύπωση του περιεχομένου και της δομής του κάθε 
παραδοτέου. Αντίληψη και δυνατότητα κάλυψης των απαιτήσεων του 
έργου. Αναλυτική περιγραφή εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις 
παρακάτω ενότητες που περιγράφονται στη μελέτη και με σαφή 
αναφορά σε όσα απαιτούνται επισυνάπτοντας και τα σχετικά 
απαιτούμενα έγγραφα/υποδείγματα 

35% 

α2. ) Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των προσφερόμενων εργασιών 10% 
α3. ) Δυνατότητα ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας των 
παραδοτέων 15% 

α4. Αναλυτική παρουσίαση του διαγωνιζόμενου - Στοιχεία εμπειρίας 
– Ομάδα έργου 40% 
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Η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς θα γίνει βάσει των ανωτέρω κριτηρίων τα 
οποία θα βαθµολογηθούν σε κλίµακα 0-100 και συντίθενται µε τους συντελεστές 
βαρύτητας που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα.  
Η συνολική Βαθµολογία κάθε τεχνικής προσφοράς προκύπτει από το άθροισµα Τ 
 Τ = (35% Χ α1 )+ (10%Χ α2) +( 15%Χ α3) + (40%Χ α4)  
 Η  Τεχνική προσφορά που θα συγκεντρώσει συνολική βαθµολογία (Τ) µικρότερη 
από    70 απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν συνεχίζει στο επόµενο στάδιο του 
διαγωνισµού.  
Τελική αξιολόγηση προσφοράς  
Στο τελικό στάδιο γίνεται ο υπολογισµός τελικού βαθµού αξιολόγησης (Λi) των 
προσφορών. 
 Ο τελικός βαθµός αξιολόγησης προσφορών (Λi) που θα δοθεί στον κάθε 
διαγωνιζόµενο και βάσει του οποίου 
 θα γίνει η τελική κατάταξη, προκύπτει από τον τύπο :  
Λi = 0,70 * ( Ti / Tmax ) + 0,30 * (Kmin/Ki) 
 όπου:  
Tmax:  η συνολική βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά 
 Ti:  η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i  
Kmin:  το συνολικό κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή  
Κi:  το συνολικό κόστος της Προσφοράς i  
 Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.  
Επικρατέστερη είναι η Προσφορά µε το µεγαλύτερο Λ. 
Επισημαίνεται ότι η κατάταξη των προσφορών που θα παρουσιαστεί από το 
σύστημα μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών δεν λαμβάνεται 
υπόψη. Η τελική κατάταξη των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή 
αξιολόγησης με σχετικό πρακτικό, λαμβάνοντας υπόψη τον λόγο (Λ) όπως 
αυτός προσδιορίζεται στην παρούσα  διακήρυξη. 
 
 
                                                           
 
                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
 
 
                                                                    ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

   
ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ». 

 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Για την εργασία «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ», όπως ορίζεται  από την διακήρυξη συμπεριλαμβανομένων όλων 
των εργοδοτικών και λοιπών επιβαρύνσεων του προσωπικού συμπεριλαμβανομένων 
και των επιβαρύνσεων για εργασία κατά το σαββατοκύριακο, όλων των εξόδων για 
την εκτέλεση του έργου και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και της 
μελέτης και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλων των νόμιμων κρατήσεων.  
 
Προσφορά  για το σύνολο των  εργασιών  (χωρίς Φ.Π.Α.)  : 
 (Αριθμητικά) . . . . . . . . . . . . . ……….. €  & ολογράφως : . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  
Φ.Π.Α. (Αριθμητικά) . . . . . . . . . . . . €  (& ολογράφως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Συνολική Προσφορά (με ΦΠΑ)  : 
(Αριθμητικά)  . . . . . . . . . . . . €  (& ολογράφως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 
     
 
                                Τανάγρα ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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