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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Ύδρα : 7/5/2013 

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ                                                        Αριθμ. Πρωτ : 1363 

 

 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την υπηρεσία: 

«Συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και 

καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» 

 

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 

 

 

  

O Δήμαρχος Ύδρας 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄) 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της 

αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

3. Το ΠΔ 28/1980, (ΦΕΚ Α’11/1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

4. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας της 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως 

τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 

2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Νοεμβρίου 2005  

5. Την Κ.Υ.Α. 114218/17.11.1997 (Φ.Ε.Κ. 1016/Β/97) «Κατάρτιση πλαισίου 

Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων». 

6. Την ΚΥΑ ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-03) «Μέτρα και όροι 

για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» 

7. Το Ν. 3469/2006, άρθρο 5 (ΦΕΚ 131/Α/2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, 

Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».  

8. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 
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φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο» 

9. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’» 

10. Το άρθρο 9, περ. 3, του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010) «Επείγοντα 

μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας»  

11. Το Π.Δ. 113/2010 ( ΦΕΚ 194/Α/2010 ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους Διατάκτες»  

12. Το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011) «Για την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»  

13. Το άρθρο 68 παρ. 1 του Ν. 3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και 

συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως αυτή 

αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013. 

14. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων -Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης».  

15. Τη με αριθμ. Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/Β/20.12.2012) ΚΥΑ 

«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».  

16. Το Ν. 3886/30-9-2010 (ΦΕΚ 173Α’) περί Δικαστικής Προστασίας, όπως 

αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει από το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 

(ΦΕΚ 55Α’). 

17. Την υπ. αρ. εγκ. Π1/273/7-02-2011 για την εφαρμογή του ανωτέρω 

νόμου περί Δικαστικής Προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. 

18. Τον  κανονισμό αριθμ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 

2007 για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου 

για της δημόσιες συμβάσεις (CPV)  

19. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από το 

άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74Α’). 

20. Την υπ’αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Ε.Κ 1876/Β/13.06.2012) 

«Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, 

ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού 

πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης 

Πολιτών) ως Εντεταλμένων Γραφείων».  

21. Την υπ’αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/Β/2013) «Ρυθμίσεις 

για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης 

και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του 

συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με 
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χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του 

δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ».  

22. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120Α’) «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/7-4-2014), 

23. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160΄ Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και 

άλλες διατάξεις.» 

24. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

25. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με 

θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

26. Την υπ’ αριθμ. 56/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ύδρας με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της παροχής της ως άνω 

υπηρεσίας σε ιδιώτη με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, σε 

συνδυασμό και με την υπ' αριθμ. 54/2015 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου με την οποία διαπιστώθηκε η αδυναμία του Δήμου Ύδρας να 

εκτελέσει την υπηρεσία «συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων Δήμου 

Ύδρας» με ίδια μέσα. 

27. Την υπ’ αριθμ. 29/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για 

έγκριση ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης για τα έτη 2015 και 

2016 και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού του έτους 2015. 

28. Την υπ’ αριθμ.  38/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ύδρας για τον καθορισμό των όρων διενέργειας του ηλεκτρονικού διεθνούς 

ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή της ως άνω υπηρεσίας, 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 47/2015 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  

 

Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με 

κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ, για την 

επιλογή Αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

«Συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων 

υλικών και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ύδρας».  

Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται σε τριακόσιες πενήντα 
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οκτώ χιλιάδες οκτακόσια σαράντα έξι ευρώ και πενήντα έξι λεπτά 

(358.846,56€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%.   

Η συνολική χρονική διάρκεια της εργασίας ορίζεται σε δώδεκα 

(12) μήνες από 1/8/2015 έως 31/7/2016. 

Οι δαπάνες της εργασίας θα βαρύνουν τις πιστώσεις προϋπολογισμού 

Δήμου Ύδρας ετών 2015 και 2016.  

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και 

τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης:  

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

Τόπος και χρόνος διενέργειας Διαγωνισμού 

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. 

Τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής ανάρτησης 

της Διακήρυξης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και χρήσης κάθε άλλου πρόσφορου 

μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 10 της ΥΑ 

Π1/2390/16.10.2013, θα ακολουθήσει η ηλεκτρονική υποβολή και 

αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

κατακύρωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της Υ.Α. 

Π1/2390/16.10.2013. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε προθεσμία τουλάχιστον σαράντα  (40)  

ημερών  από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης στην 

Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Π.Δ.60/2007. 

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 12/6/2015, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 7:00. 

Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 

ορίζεται η 19/6/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.  

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν 

υπάρχει 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. 4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/16.10.2013 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά 

- μέσω της διαδικτυακής πύλης - στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.promitheus.gov.gr, 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 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο 

άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).» και στο Π.Δ. 60/07. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και ελεύθερη, χωρίς 

περιορισμό στον αριθμό των υποψηφίων αναδόχων και σε όσους πληρούν τις 

νομικές, οικονομικές, τεχνικές, ποιοτικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που 

προβλέπονται από τη Διακήρυξη και τη σχετική Νομοθεσία. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 

αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) - Διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr- ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 

εγγραφής:  

1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από 

τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό 

(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους 

χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού 

Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα 

χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 

TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον 

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

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 

Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

- Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας 

ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των 

διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 

Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

- Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους 
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και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική. 

 είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο 

Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX 

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

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

τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή 

του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών 

(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 

αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

2. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους αναδόχους- 

χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. 

3. Ο οικονομικός φορέας - χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής 

του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος ανάδοχος - 

χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως 

πιστοποιημένος ανάδοχος - χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασμού του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Δικαίωμα Συμμετοχής – Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 

3.1. Δικαίωμα Συμμετοχής 

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και 

νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν 

κοινή προσφορά, με ιδία παρουσία ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, που 

ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα της περιγραφόμενης εργασίας και 

αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα, διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, 

αλλά και την τεχνογνωσία για την εκτέλεση της εργασίας.  

Συγκεκριμένα : 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 

Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, αστικές μη κερδοσκοπικές 

εταιρείες και σωματεία που:  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη που έχουν υπογράψει τη 
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Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου 

Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 

2513/97 (ΦΕΚ Α΄139), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την 

Σ.Δ.Σ. - ή  

 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές 

συμφωνίες με την Ε.Ε. ή  

 έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή 

του κράτους - μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας 

που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την 

κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους 

στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών  

 διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 

παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό 

σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)  

και τα οποία :  

 πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις κατωτέρω παραγράφους 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

 

3.2. Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι 

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

Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.  

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν 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 Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τα οποία θα πρέπει να συμπεριλάβουν στον (υπό)φάκελο 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής/ Τεχνική προσφορά, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται κατωτέρω:  

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ:  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

5 της διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για 

τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι:  
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i) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του 

δημοσίου ή των ΟΤΑ  

ii) Ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση σε βάρος του από οιοδήποτε 

Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα 

iii)  Συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του 

είναι ακριβή.  

iv) Η προσφορά ισχύει και τον δεσμεύει για εκατόν είκοσι (120) 

ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  

v) Αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει κάθε στοιχείο και 

σχετικό δικαιολογητικό εφόσον του ζητηθεί από την επιτροπή 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

vi) Όλα τα δικαιολογητικά που προσκομίζει είναι ακριβή και γνήσια 

έγγραφα των αρμοδίων προς έκδοσή τους Αρχών. 

vii) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει 

από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω 

αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της.  

viii) Θα διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους 

σκοπούς του διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των 

υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη του, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και αποτελούν, κατά δήλωση των 

συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο.  

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου 

που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 

καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για 

τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 

60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 

της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και 

της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. 

Το ως άνω έγγραφο προσκομίζουν οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις των 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος για τις 

ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

στην περίπτωση των συνεταιρισμών. 
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4. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από τα οποία 

να προκύπτουν ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία. Τα πιστοποιητικά αυτα πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού.  

5. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα 

οποία να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.  

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

διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

του κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.  

7. Την απαιτούμενη Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς μη επικίνδυνων 

στερεών αποβλήτων για την Περιφέρεια Αττικής. 

8. Ένορκη βεβαίωση ενώπιον Συμβολαιογράφου περί μη επιβολής σε 

βάρος του πράξης επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας. 

 

 

Επιπλέον και κατά περίπτωση: 

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά ΚΑΙ επιπλέον: 

 

ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 

 

Νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 

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.). 

2. 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.  
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3. 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. 

 

 

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η 

εκπροσώπηση του διαγωνιζομένου, και η τήρηση των προβλεπόμενων 

στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του 

διαγωνιζομένου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον 

διορισμό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε 

επίσημα αντίγραφα.  

2.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί 

νόμιμα. 

 

 

ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Για κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα 

τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό 

φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, 

συνεταιρισμός).  

 

Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου βεβαιώνεται εγγράφως 

από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, 

πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αντικατασταθούν αυτά από Ένορκη 

βεβαίωση 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 
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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».  

 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και 

δικαιολογητικά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 

3.3. Λοιπές υποχρεώσεις/Διευκρινήσεις 

Α) Ο υπογράφων ψηφιακά την προσφορά πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας.  

Β) Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να 

περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά. 

Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί η Παροχή Υπηρεσίας, είναι δυνατόν 

να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ορισμένη νομική 

μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση 

της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα εφόσον το επιθυμεί 

να συνεχίσει την υλοποίηση του έργου με οποιονδήποτε από τα αρχικώς 

συμβαλλόμενα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, για την περίπτωση εκείνη 

όπου για οποιοδήποτε λόγο λυθεί η Ένωση/Κοινοπραξία του αναδόχου του 

έργου, ακριβώς με τους ίδιους όρους. 

Γ) Η ένωση προσώπων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλα τα πρόσωπα που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.  

Δ) Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας 

ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της εργασίας, 

η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

Ε) Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας 

βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να φέρουν 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 φέρουν την 

ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.  

 

3.4. Παραστατικό Εκπροσώπησης  

Το Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, 

εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω 

Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι:  

 Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την 



 12 

προσφορά, είτε απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής.  

 Α.Ε., Συνεταιρισμοί: απόφαση ΔΣ εκπροσώπησης για τον εν λόγω 

διαγωνισμό ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή 

το νόμιμο εκπρόσωπό του.  

 Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή 

εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο 

εκπροσώπησης.  

 Ενώσεις /Κοινοπραξίες: Συμβολαιογραφική πράξη από όλα τα μέλη της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας, στην οποία θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο 

Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των 

μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από νόμιμη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

Αποκλεισμός Συμμετοχής  

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό:  

1. Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής.  

2. Όσοι έχουν κηρυχθεί με αμετάκλητη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση 

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.  

3. Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο 

Άρθρο 45 της Κοινοτικής Οδηγίας 18/2004,(άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007), 

ήτοι υπάρχει εις βάρος των νομίμων εκπροσώπων τους αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω 

λόγους:  

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 3 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης 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/EOK του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 

για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 

τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  
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ε) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας  

4. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική 

διαγωγή τους βάσει αμετάκλητης απόφασης ή έχουν διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή 

σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα. 

5. Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του 

Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.) ή ανάλογης απόφασης αλλοδαπού 

δημοσίου. Εάν η ποινή αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το 

στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο 

για το χρονικό αυτό διάστημα. 

6. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες 

με τις παραπάνω κυρώσεις. 

7. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις 

προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα 

τουλάχιστον μέλος της. 

8. Όσοι τελούν σε πτώχευση ή βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευσης. 

9. Όσοι βρίσκονται υπό κοινή εκκαθάριση ή σε διαδικασία κήρυξης σε κοινή 

εκκαθάριση (μόνο τα νομικά πρόσωπα) ή ανάλογη κατάσταση για τους 

αλλοδαπούς προσφέροντες. 

10. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με την νομοθεσία 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική 

νομοθεσία. 

11. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την 

πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. 

12.  Οι προσφέροντες που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσας Διακήρυξης 

13.  Οι προσφέροντες που δεν υποβάλουν τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της 

παρούσας Διακήρυξης Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

14. Οι προσφέροντες που δεν θα υποβάλλουν μαζί με την οικονομική 

προσφορά τους σε χωριστό έντυπο ανάλυση της οικονομικής προσφοράς 

τους, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 και τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο  6.3.1. της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο 

Προϋπολογισμός -Εγγυήσεις 

 

5.1. Προϋπολογισμός 

Ο Προϋπολογισμός Υπηρεσίας για το έτος 2015 ανέρχεται σε 149.519,40€ 

πλέον ΦΠΑ 13% 19.437,52€, σύνολο µε ΦΠΑ 168.956,92€. 

Ο Προϋπολογισμός Υπηρεσίας για το έτος 2016 ανέρχεται σε 209.327,16€ 

πλέον ΦΠΑ 13% 27.212,53€, σύνολο µε ΦΠΑ 236.539,69€  

 

ήτοι συνολικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών για τα έτη 2015-2016 ποσό 

358.846,56€ πλέον ΦΠΑ 13% 46.650,05€, ήτοι συνολικά 405.496,61€ µε 

ΦΠΑ. 

 

5.2. Εγγύηση Συμμετοχής 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 

7.176,93€ (ήτοι 2% επί του ποσού του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ), 

αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., στις χώρες που 

έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) καθώς και σε τρίτες χώρες που 

έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη 

νομοθεσία των κρατών αυτών αυτό το δικαίωμα ή στην Ελλάδα με ισόποσο 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 

αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το 

Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ά. 157 του 

Ν.4281/2014 ΦΕΚ 160Α’ σύμφωνα με την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ά. 

201 παρ. 5). 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 

ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα 

έγγραφα της σύμβασης. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά 

από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής μπορεί να εκδίδεται και από πιστωτικό ίδρυμα ή 

άλλο νομικό πρόσωπο, που λειτουργεί νόμιμα σε όλες τις χώρες προέλευσης 

των υποψηφίων και έχει σύμφωνα με το καταστατικό του το δικαίωμα αυτό. Αν 

το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωμένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από 

επίσημη μετάφραση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την 

ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, 

τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει, την πλήρη επωνυμία και την 
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διεύθυνση του αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται, τη σχετική Διακήρυξη, 

την ημερομηνία του διαγωνισμού και το αντικείμενο της Διακήρυξης «Συλλογή 

και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμός 

κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ύδρας», όπως επίσης την ημερομηνία λήξης 

ισχύος της εγγύησης ή να ορίζεται ότι είναι αορίστου διάρκειας. 

Πρέπει επίσης να περιέχει τους όρους (α) ότι παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, (β) ότι ο εκδότης παραιτείται του δικαιώματος διζήσεως, (γ) ότι 

το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες 

μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, (δ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της 

εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου και 

(ε) ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας που θα υποβληθεί 

πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Σε περίπτωση Ενώσεως το παραπάνω ποσό της εγγυητικής επιστολής 

μπορεί να καλύπτεται είτε με μία, είτε με το άθροισμα περισσοτέρων 

εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων. Κάθε μία όμως από αυτές πρέπει να 

αναφέρεται σε όλους τους συμμετέχοντες και να περιλαμβάνει και τον όρο ότι 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την 

κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και εντός τεσσάρων (4) 

ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και στους λοιπούς προσφέροντες 

εντός τεσσάρων (4) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης 

κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

Εάν ο διαγωνιζόμενος που θα επιλεγεί, δεν προσέλθει μέσα στην 

προθεσμία που θα κληθεί για την υπογραφή της Σύμβασης, καταπίπτει 

η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του. 

 

5.3. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

O επιλεγείς ανάδοχος, υποχρεούται να προσκομίσει, με την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισμένων πιστωτικών 

ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 

μέλη της Ε.Ε., του Ε.O.Χ., στις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 

Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 

(Π.O.Ε.) καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες 

με την Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών αυτό το 

δικαίωμα, ποσού ίσου με το 5% της συμβατικής αξίας, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ισχύει τουλάχιστον 

μέχρι τη λήξη της ισχύος της σύμβασης και δύναται να παρατείνεται 
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αυτοδίκαια, κατόπιν εγγράφου αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής προς το 

Ίδρυμα που την εξέδωσε, μέχρι την οριστική παραλαβή της εργασίας. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται με εντολή της 

Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική 

παραλαβή της εργασίας, με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να εκδίδεται και από πιστωτικό 

ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, που λειτουργεί νόμιμα σε όλες τις χώρες 

προέλευσης των υποψηφίων και έχει σύμφωνα με το καταστατικό του το 

δικαίωμα αυτό. Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωμένο στα ελληνικά, θα 

συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. 

Οι σχετικές εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραίτητα να 

απευθύνονται στον ΔΗΜΟ ΥΔΡΑΣ να έχουν στοιχεία της επιχείρησης, τον 

τίτλο της υπηρεσίας, και να περιλαμβάνουν τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται 

από το δικαίωμα διζήσεως κατ’ άρθρο 855 ΑΚ, και αναγνωρίζει την υποχρέωσή 

του να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την σχετική ειδοποίηση. 

Η εγγυητική επιστολή καλής και εμπρόθεσμου εκτέλεσης θα πρέπει να 

είναι συντεταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το δημόσιο. 

Επίπλέον η Τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή ότι η εγγύηση προς το 

ΔΗΜΟ ΥΔΡΑΣ και ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση λύονται μόνον δια 

της επιστροφής σ’ αυτήν της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση του 

ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη.  

Η μη προσκόμιση εγγύησης σύμφωνα με τα παραπάνω αποκλείει την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης από υπαιτιότητα του αναδόχου και 

ισοδυναμεί με άρνηση αυτού για την συνομολόγηση και υπογραφή της 

σύμβασης που ενάγεται εις βάρος του τις νόμιμες κυρώσεις, ήτοι για έκπτωση 

αυτού και την υπέρ του ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ κατάπτωση της εγγύησης για την 

συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά 

την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Εφόσον υπάρξει 

νόμιμη αιτία για κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής. Μετά την έκδοση της Απόφασης η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου εισπράττει αναλόγως το σύνολο ή μέρος της εγγύησης με 

έγγραφη δήλωσή της προς τον εγγυητή. 

Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του 

Αναδόχου για αποζημίωση του Δήμου Ύδρας, σε περίπτωση που υποστεί ζημία 

μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο  

Υποβολή προσφορών -Ισχύς προσφορών 

 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι 

πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους 

ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί 

τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, 

τις γενικές συνθήκες της εργασίας, ως και τα συμβατικά στοιχεία της. 

 

6.1. 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. 

 

6.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου  

«Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 

υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.  

 

6.2.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται επί 

ποινή αποκλεισμού, όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της παρούσης, σε 

μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το 

άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή 

του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται στην 

ταχυδρομική διεύθυνση του Δήμου, κατά περίπτωση από αυτόν, εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των 

Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν 

απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή 

άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά», που απαιτούνται και έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 

προσφορά τα οποία δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό 

φορέα, δεν απαιτείται να φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια 
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στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 

6.2.2. Δικαιολογητικά εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 

συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων 

οφείλει να σημειώνει σ’ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση, θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση 

αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. 

Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην 

προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της 

επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. 

 

6.2.3. Τεχνική Προσφορά 

Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα 

παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον (υπό) 

φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», δια ποινής 

αποκλεισμού. 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 απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν 

έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά 

ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του 

παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 

υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση 

γνησίου υπογραφής. 

 

6.3. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 

απορρίψεως στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «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 
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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. 

Επίσης ο προσφέρων θα πρέπει να συμπληρώσει το «ΕΝΤΥΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του παραρτήματος της παρούσας και, αφού το 

μετατρέψει σε αρχείο .pdf και το υπογράψει ψηφιακά, να το επισυνάψει στην 

ηλεκτρονική προσφορά του στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα πρέπει να καλύπτει το 

σύνολο των υπηρεσιών της Σύμβασης στην οποία αναφέρεται. Σε περίπτωση 

ασυμφωνίας οι ολογράφως αναγραφόμενες τιμές υπερισχύουν των 

αριθμητικών.  

Εφόσον τα ποσά της οικονομικής προσφοράς δεν αναλογούν ή δεν 

αντιστοιχούν στα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του, εάν είναι ιδιαίτερα 

χαμηλά, ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι αναιτιολόγητα ο 

διαγωνιζόμενος θα κληθεί να τα αιτιολογήσει και εάν δεν προσφέρει επαρκή 

αιτιολόγηση θα αποκλεισθεί από τον διαγωνισμό. 

Προσφορές για μέρος του ζητούμενου έργου που προκηρύχθηκε θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Γενικά δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές 

προσφορές (με ποινή αποκλεισμού του συνόλου της προσφοράς). Περιπτώσεις 

προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε 

όρο της παρούσας διακήρυξης απορρίπτονται. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο Προσφέρων είναι 

απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της 

εργασίας και των υπό προμήθεια ειδών και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν 

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Επισημαίνεται ότι 

συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν 

προσφορά μετά την υποβολή της. 

 

6.3.1. Ανάλυση Οικονομικής Προσφοράς,  

σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010  

Στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά» θα πρέπει να επισυνάπτεται 

χωριστό έντυπο, σε μορφή αρχείου .pdf υπογεγραμμένο ψηφιακά,  στο 

οποίο θα εξειδικεύονται οι παρακάτω πληροφορίες: α) Ο αριθμός των 

εργαζομένων που θα απασχοληθούν στην εργασία, β) Οι ημέρες και ώρες 
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εργασίας, γ) Η συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι 

εργαζόμενοι, επισυνάπτοντας αντίγραφο αυτής, δ) Το ύψος του 

προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές 

αυτών των εργαζομένων ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα 

προϋπολογισθέντα ποσά, στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, 

όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων. 

Οι προσφέροντες υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισμού, να 

εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. 

Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν το εύλογο ποσοστό 

διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, 

του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και 

τρίτων κρατήσεων.  

Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά 

αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν 

υπάγονται οι εργαζόμενοι (άρθρο 68 παρ. 1 του Ν. 3863/2010, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013).  

 

6.4. Ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν 

είκοσι (120) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορές που αναφέρουν μικρότερη ισχύ της παραπάνω 

αναφερόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, ο Δήμος Ύδρας 

θα απευθύνει σχετικό ερώτημα προς τους συμμετέχοντες. Αν οι διαγωνιζόμενοι 

αποδεχθούν την παράταση για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα 

ζητηθεί παραμένουν υποψήφιοι, ενώ αν δεν την αποδεχθούν παύουν να 

συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν εντός 

τριών ημερών και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης να ανανεώσουν τις 

εγγυήσεις συμμετοχής τους για χρόνο που θα καλύπτει το χρονικό διάστημα 

της παράτασης. Εάν επίσης δεν απαντήσουν εντός της ως άνω προθεσμίας, 

αυτομάτως θεωρούνται εκτός διαγωνισμού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

Πιστοποιητικό για μη επιβολή προστίμων 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης 

τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, λόγω διάπραξης 

σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος. Ως σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα νοείται ιδίως: 

α) Η επιβολή σε βάρος της υποψήφιας εταιρείας, μέσα σε χρονικό 
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διάστημα τριών (3) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της 

προσφοράς, τουλάχιστον δύο (2) πράξεων επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας συνολικού ύψους 

τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας, καθεμιά από τις οποίες χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας κατ' εφαρμογή της Υ.Α. 2063/Δ1632/2011 ή 

οποιασδήποτε διάταξης ρυθμίσει μελλοντικά το περιεχόμενο των παραβάσεων 

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, 

β) Η κήρυξη ως έκπτωτης της υποψήφιας εταιρείας μέσα σε χρονικό 

διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής της προσφοράς, 

γ) Η επιβολή της κύρωσης της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας 

συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων της 

επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ' εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του 

Ν.3996/11, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς. 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών, να υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο προκύπτουν όλες οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων 

εργολάβων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση 

άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να 

προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης.  

 

 

ΆΡΘΡΟ 8ο 

Διενέργεια Διαγωνισμού – Ενστάσεις – Προσφυγές 

 

8.1. Διενέργεια Διαγωνισμού 

8.1.1.Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιμών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) 

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών ήτοι 25/6/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση 

μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

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

αποσφραγίζονται 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 αποσφραγίστηκαν, λαμβάνοντας σχετική ενημέρωση από το σύστημα. 

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. 

 

8.1.2. Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 

Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων 

για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 

περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα η αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού: 

• ελέγχει για κάθε έναν από τους διαγωνιζομένους την έγκυρη συμμετοχή 

του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης, δηλαδή την 

πληρότητα και ορθότητα του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά», το δικαίωμα συμμετοχής του στη διαδικασία σύμφωνα 

με τους όρους της διακήρυξης, την πληρότητα και ορθότητα των 

δικαιολογητικών που θα προσκομισθούν στο Δήμο. 

• συντάσσει Πρακτικό στο οποίο καταγράφονται όλα τα δικαιολογητικά 

του σχετικού (υπο)φακέλου, περιληπτικά μεν αλλά με τρόπο που να φαίνεται 

εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους της διακήρυξης. Στο πρακτικό τέλος 

καταγράφονται οι πληρούντες τα κριτήρια επιλογής, οι αποκλειόμενοι από το 

διαγωνισμό καθώς και οι λόγοι αποκλεισμού εκάστου των αποκλειομένων. 

Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστημα από τον πρόεδρο της 

Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.), με συνημμένο το Πρακτικό, με την οποία 

γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να υποβάλουν 

(ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα 

από την ηλεκτρονική αποστολή προς αυτούς της ανωτέρω ανακοίνωσης. 

Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις ή αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία 

εξέτασής τους, η Ε.Δ. αποσφραγίζει ηλεκτρονικά τους (υπο)φακέλους 

«Οικονομική Προσφορά», σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 
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αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των 

λοιπών στοιχείων αυτών. 

Συγκεκριμένα η αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού: 

• ελέγχει την ορθότητα συμπλήρωσης της Προσφερόμενης Τιμής στην 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος καθώς και του εντύπου 

Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων 

• συντάσσει Πρακτικό ελέγχου Οικονομικής Προσφοράς στο οποίο 

καταχωρούνται οι οικονομικές προσφορές, σε πίνακα κατά τη σειρά 

μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά). 

Αν υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, 

διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Ε.Δ., κατόπιν πρόσκλησης των 

διαγωνιζομένων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίοι δικαιούνται να 

παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της 

διαδικασίας. 

Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστημα από τον πρόεδρο της Ε.Δ., με 

συνημμένο το Πρακτικό ελέγχου οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού, με 

την οποία γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να 

υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέχρι και την επομένη 

εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική αποστολή προς αυτούς της ανωτέρω 

ανακοίνωσης. 

Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις η Ε.Δ. υποβάλλει τα πρακτικά για το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Ύδρας, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα και αναδεικνύει τον προσωρινό 

μειοδότη.  

Σε περίπτωση κατάθεσης ενστάσεων, καθ’ οιουδήποτε πρακτικού, η Ε.Δ. 

συντάσσει γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει μαζί με τις ενστάσεις, το 

πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία στηρίζονται οι ενστάσεις, 

στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία αποφαίνεται επί των 

ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το 

αποτέλεσμα.  

Οι οικονομικοί φορείς που υπέβαλαν ενστάσεις ενημερώνονται 

ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους. 

 

8.1.3. Απόρριψη Προσφορών  

Η απόρριψη Προσφοράς πραγματοποιείται με απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής.  

Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε 

κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:  

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση οποιασδήποτε 

υποχρέωσης της παρούσας. Πριν από την απόρριψη για λόγους σύγκρουσης 

συμφερόντων, παρέχεται στον υποψήφιο ανάδοχο δυνατότητα ανταπόδειξης.  
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2. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.  

3. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/και δεν 

προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.  

4. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης ή 

παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης.  

5. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά της οποίας το συγκριτικό 

κόστος είναι μικρότερο του 85% της διαμέσου (median) του συγκριτικού 

κόστους των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών. Στην περίπτωση αυτή θα 

ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της 

Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής 

υπηρεσίας/τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 

52 του Π.Δ. 60/2007. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 

προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα 

απορρίπτεται.  

6. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου 

κόστους σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία, ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο 

μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

  

8.2. Ενστάσεις- Προσφυγές 

Ενστάσεις κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού μπορούν να υποβάλλουν 

όσοι έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν. 

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται, για τους λόγους και με τη 

διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 20 του Π.Δ. 28/80, μέσω του 

συστήματος και συγκεκριμένα μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από 

την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της ανακοίνωσης του σχετικού 

πρακτικού σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω. 

Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Ε.Δ. και υποβάλλονται μέσω του 

συστήματος επισυνάπτοντας το σχετικό ηλεκτρονικό έγγραφο σε μορφή .pdf, το 

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

φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη 

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

υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής ταχυδρομικώς ως ημερομηνία αποστολής 

λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η 

ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής εκτός εάν υπάρχει περίπτωση 

διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί 

ηλεκτρονικά και της ένστασης όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό 

φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία 

αποστολής. 
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Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από 

γνωμοδότηση της Ε.Δ. Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει και για την 

κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, 

αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες 

σε μορφή αρχείου .pdf, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και 

σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή 

βάσει του Ν. 3943/2011 και της Υ.Α. «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 

1163/2013 (ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

 Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού- Ματαίωση διαγωνισμού  

 

9.1. Έγκριση αποτελέσματος 

Ο διαγωνισμός δεν θα ολοκληρωθεί πριν εγκριθεί το αποτέλεσμα του από 

την Αναθέτουσα Αρχή. Η έγκριση του αποτελέσματος και η απόφαση 

κατακύρωσης του διαγωνισμού θα κοινοποιηθεί σε όλους τους διαγωνισθέντες.  

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης καταρτίζεται από την Αναθέτουσα 

Αρχή η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη. Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος καλείται και προσέρχεται 

μέσα σε προθεσμία που θα του τάξει η αναθέτουσα αρχή.  

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο 

στηρίζεται όπως προσφορά, προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή 

ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή 

όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας του 

παρόντος διαγωνισμού, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου σε 

οποιοδήποτε στάδιο του και μη κατακύρωσης της Σύμβασης. Στην περίπτωση 

αυτή οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημιώσεως για οποιοδήποτε 

λόγο και αιτία για θετική ή αποθετική ζημία τους που τυχόν υποστούν. 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο διαγωνιζόμενος που θα επιλεγεί, 

αρνηθεί να υπογράψει την Σύμβαση ή εάν η προθεσμία στην οποία 

υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης περάσει άπρακτη, 

η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναδείξει ως ανάδοχο τον αμέσως 

επόμενο κατά σειρά μειοδότη με τον οποίο θα υπογράψει τη Σύμβαση, κ.ο.κ. 

Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί έστω και με την συμμετοχή ενός μόνο 

διαγωνιζόμενου. 
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9.2. Ματαίωση Διαγωνισμού  

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:  

1. Να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε κάθε 

στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:  

1.1. Για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας,  

1.2. Εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη 

ικανοποιητικό,  

1.3. Εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 

ότι συντελέστηκε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού 

ανταγωνισμού  

1.4. Εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.  

2. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης,  

3. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του ΠΔ 

60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007).  

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα 

έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

Κατάρτιση σύμβασης 

Από την ημέρα που ο Ανάδοχος λάβει την απόφαση με την οποία 

εγκρίνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας είναι υποχρεωμένος, να προσέλθει 

σε ορισμένο τόπο και χρόνο, μέσα σε προθεσμία όχι μεγαλύτερη των 5 ημερών, 

για την υπογραφή της σύμβασης. 

Υποχρεούται δε κατά την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 

6 της παρούσας. 

Ο τόπος και ο χρόνος υπογραφής της σύμβασης καθορίζεται σε σχετική 

πρόσκληση που γίνεται μαζί με την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης. 

Εάν δεν προσέλθει έγκαιρα με υπαιτιότητα του κηρύσσεται έκπτωτος 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής του 

υπέρ του Δήμου.  

Σε περίπτωση έκπτωσης ή/και απώλειας κάθε δικαιώματος για 

κατακύρωση του αναδόχου ή/και άρνησης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

κατακυρώσει τις υπηρεσίες στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη.  
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ΆΡΘΡΟ 11ο 

Αντικείμενο Υπηρεσιών – Υποχρεώσεις συμβαλλομένων μερών 

 

11.1. Αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσίας 

Το αντικείμενο εργασίας (παροχής υπηρεσίας) του Αναδόχου περιλαμβάνει 

γενικά υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στον Δήμο Ύδρας, υπό τους 

όρους και προϋποθέσεις που αναλυτικά αναφέρονται στα λοιπά τεύχη του 

διαγωνισμού. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν : 

• Συλλογή και μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων), τα 

οποία βρίσκονται τοποθετημένα σε ειδικούς κάδους συλλογής ή βρίσκονται σε 

σακούλες που έχουν τοποθετηθεί στην άκρη της οδού. Η αποκομιδή θα γίνεται 

με τη χρήση απορριμματοφόρων οχημάτων ή όνων, καθώς και του ανάλογου 

προσωπικού (οδηγοί και εργάτες καθαριότητας). 

• Συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών, τόσο με το σύστημα της 

μηχανικής αποκομιδής των ειδικών μπλέ κάδων ή άλλων κάδων, όσο και 

χειρωνακτικά. Η αποκομιδή θα γίνεται με τη χρήση οχημάτων ή όνων, καθώς 

και του ανάλογου προσωπικού (οδηγοί και εργάτες καθαριότητας). 

• Συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων από οποιοδήποτε δημοτικό ή 

κοινόχρηστο χώρο, ανεξαρτήτως από το εάν απορρίφθηκαν από ιδιώτη ή τον 

Δήμο. Στα ογκώδη αντικείμενα περιλαμβάνονται ενδεικτικά (και όχι 

αποκλειστικά): α) κλαδιά από κλαδέματα δημοτικού πρασίνου ή κήπων, β) 

στερεά απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (π.χ. πλυντήρια, 

ψυγεία, κλιματιστικά, κλπ.). γ) διάφορα έπιπλα και στρώματα. Η αποκομιδή 

θα γίνεται με τη χρήση φορτηγών οχημάτων, καθώς και του ανάλογου 

προσωπικού (οδηγοί και εργάτες καθαριότητας). 

• Μεταφορά των στερεών αποβλήτων, των ανακυκλώσιμων υλικών και των 

ογκωδών αντικειμένων στην τοποθεσία του πρώην ΧΑΔΑ Ύδρας ή σε 

οποιοδήποτε άλλο σημείο υποδειχθεί από τον Δήμο, εντός των ορίων του 

Δήμου. 

• Χειρωνακτικός καθαρισμός δημοτικών κοινόχρηστων χώρων, πλατειών και 

οδών, καθώς και περισυλλογή διασκορπισμένων απορριμμάτων. Ο καθαρισμός 

θα γίνεται από τους εργάτες καθαριότητας με τη χρήση ατομικών μέσων 

(σκούπες, κλπ.). 

 

11.2. Περιοχή εκτέλεσης 

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής των υπηρεσιών του 

Ανάδοχου ορίζονται όλες οι κατοικημένες και μη περιοχές, τα οικοδομικά 

τετράγωνα, οι οδοί, οι πλατείες και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι, καθώς και οι 

θέσεις όπου βρίσκονται αποθηκευμένα απορρίμματα εντός ή εκτός 

τυποποιημένων κάδων απορριμμάτων. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί την αποκομιδή των 
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απορριμμάτων από θέσεις που θα υποδειχθούν από τον Δήμο Ύδρας και 

τοποθετηθούν κάδοι απορριμμάτων, είτε από οποιαδήποτε άλλα σημεία θα του 

υποδείξει ο Δήμος Ύδρας όπου η τοποθέτηση κάδων είναι αδύνατη. 

 

11.3. Μέσα εκτέλεσης 

Για την εκτέλεση της εργασίας ο Δήμος Ύδρας θα παραχωρήσει για όλη τη 

διάρκεια της σύμβαση στον Ανάδοχο τα μέσα που ήδη διαθέτει για τις 

υπηρεσίες καθαριότητας, ήτοι: 

• δυο (2) απορριμματοφόρα οχήματα 

• ένα (1) ανοικτό φορτηγό μεταφοράς ογκωδών 

• πέντε (5) ημιόνους για αποκομιδή απορριμμάτων 

• τους κάδους συλλογής των απορριμμάτων 

Τα παραπάνω μέσα διατίθενται από τον Δήμο στον ανάδοχο, για τις 

ανάγκες της παρούσας σύμβασης και μόνο. Απαγορεύεται η χρήση τους για 

άλλους σκοπούς. 

Οι οδηγοί και οι χειριστές του διατιθέμενου εξοπλισμού του Δήμου, 

πρέπει να είναι νόμιμα αδειοδοτημένοι και να διαθέτουν την ανάλογη 

εμπειρία. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί όλα τα προαναφερθέντα μέσα τη 

χρήση των οποίων θα του παραχωρήσει ο Δήμος Ύδρας για την εκτέλεση της 

σύμβασης, καθώς και να τα παραδώσει στην κατάσταση που τα παρέλαβε την 

ημέρα περάτωσης της σύμβασης.  

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προμήθεια των 

καυσίμων κίνησης και των λιπαντικών ελαίων που απαιτούνται για τη 

λειτουργία των οχημάτων συλλογής - μεταφοράς των στερεών αποβλήτων. 

Επίσης, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την άμεση επισκευή 

τυχόν βλαβών που θα εμφανιστούν στα οχήματα συλλογής - μεταφοράς των 

στερεών αποβλήτων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να σιτίζει και να φροντίζει τα ζώα που θα 

χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της σύμβασης, τόσο τα τρία (3) που 

υποχρεούται να διαθέσει ο ίδιος όσο και τα πέντε (5) την χρήση των οποίων θα 

του παραχωρήσει ο Δήμος Ύδρας για την εκτέλεση της σύμβασης. Δηλαδή ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να σιτίζει συνολικά οκτώ (8) ημιόνους. Εάν ο Δήμος 

Ύδρας του παραχωρήσει πρόσθετους ημιόνους, θα υποχρεούται να σιτίζει και 

αυτούς. 

  

11.4. Προσωπικό και Μέσα του Αναδόχου 

Πέραν των μέσων την χρήση των οποίων θα παραχωρήσει ο Δήμος Ύδρας στον 

Ανάδοχο, για την εκτέλεση της υπηρεσίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει 

κατ’ ελάχιστο και τα κάτωθι: 

11.4.1 Προσωπικό 
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Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέσει 

τουλάχιστον το κάτωθι προσωπικό : 

• Δύο (2) οδηγούς με επαγγελματική άδεια οδήγησης 

• Είκοσι (20) εργάτες καθαριότητας, οι οποίοι θα μπορούν να απασχοληθούν 

είτε στην αποκομιδή με οχήματα (απορριμματοφόρο και φορτηγά), είτε στην 

αποκομιδή με ζώα (όνους), είτε στον χειρωνακτικό καθαρισμό. 

11.4.2. Μέσα 

• Τρεις (3) ημιόνους για την αποκομιδή απορριμμάτων 

• Τον εξοπλισμό ατομικής υγιεινής και προστασίας των εργαζομένων (φόρμες, 

γάντια, μπότες, κλπ.) 

• Σκούπες, σακούλες, κλπ. μέσα για τον χειρωνακτικό καθαρισμό. 

 

11.5. Χρόνος υλοποίησης 

Ως χρόνος έναρξης της σύμβασης ορίζεται η 1/8/2015, ενώ ως 

καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης των εργασιών από τον Ανάδοχο ορίζεται 

μετά πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη της σύμβασης, ήτοι η 

31/7/2016. 

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μπορεί να μετατεθεί 

χρονικά η έναρξη των εργασιών του αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις οριζόμενες εργασίες καθαριότητας 

και συλλογής μεταφοράς στερεών αποβλήτων κάθε ημέρα, ακόμη και κατά την 

διάρκεια των Σαββατοκύριακων και των αργιών. 

 

11.6. Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 

Η παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών χρηματοδοτείται από 

ανταποδοτικά τέλη του Δήμου Ύδρας. 

Στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο 

προς τον Προϊστάμενο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ύδρας 

συγκεντρωτική κατάσταση των εκτελεσθέντων από αυτόν εργασιών 

συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα παραστατικά (π.χ. καταβολή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, τιμολόγια προμήθειας καυσίμων, κλπ.) που εκδόθηκαν 

το μήνα αυτόν. Η μηνιαία αυτή κατάσταση εργασιών θα εγκρίνεται από την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ύδρας και θα χρησιμοποιείται για την 

πληρωμή του Αναδόχου. 

Η αποζημίωση (πληρωμή) του Αναδόχου θα καταβάλλεται μηνιαία με 

βάση την ανωτέρω εγκεκριμένη μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση των 

εργασιών του. Η πληρωμή θα γίνεται με την έκδοση τραπεζικής επιταγής μετά 

την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, 

φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, κλπ). 

Το μηνιαίο αντίτιμο για την παροχή των υπηρεσιών από τον Ανάδοχο 

υπολογίζεται βάσει της προσφερόμενης αμοιβής του, διαιρεμένης με τους 
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δώδεκα (12) μήνες εκτίμησης της διάρκειας υλοποίησης της υπηρεσίας. 

Η πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος θα γίνεται σε ΕΥΡΩ και οι 

λογαριασμοί-πιστοποιήσεις θα υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις που 

προβλέπονται για την παροχή υπηρεσιών. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, ενώ ο 

Εργοδότης επιβαρύνεται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 

Απαγορεύεται η υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης για την εκτέλεση 

της σύμβασης, όπως αυτή διαμορφώνεται με την υπογραφή του ιδιωτικού 

συμφωνητικού. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  

Τεύχη δημοπράτησης - Κανόνες δημοσιότητας- Λήψη πληροφοριών 

 

12.1. Τεύχη Δημοπράτησης 

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της 

υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) η παρούσα διακήρυξη 

β) η συγγραφή υποχρεώσεων 

γ) το τιμολόγιο 

δ) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

ε) η τεχνική περιγραφή  

Όλα τα τεύχη δημοπράτησης και οι συμπεριλαμβανόμενοι σε αυτά όροι και 

προϋποθέσεις, αποτελούν ουσιώδεις όρους του διαγωνισμού και δεσμεύουν 

τους συμμετέχοντες και τον μειοδότη και κατά την παροχή της υπηρεσίας 

 

12.2. Κανόνες Δημοσιότητας 

Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση: 

α) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 2, 5 και 6 

της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.,  

β) στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ,  

γ) στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων του Φ.Ε.Κ.  

δ) σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα 

του νομού,  

ε) σε μια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε δύο 

εφημερίδες γενικών ειδήσεων πανελλαδικής κυκλοφορίας 

Αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δήμου Ύδρας. 

Τα έξοδα δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο δε Ελληνικό Τύπο τόσο της 

αρχικής όσο των τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

[ν. 3801/09].  
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12.3. Λήψη πληροφοριών- διευκρινήσεων 

1. Η Διακήρυξη διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο 

στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφορών www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ύδρας www.ydra.gov.gr, μέχρι 

τη λήξη της προθεσμίας των προσφορών. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο 

σύστημα αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, θα έχουν όμως τη δυνατότητα να την υποβάλουν, μόνο 

μετά το πέρας της προθεσμίας που έχει ορίσει η Aναθέτουσα Aρχή για 

παροχή διευκρινίσεων επί όρων της διακήρυξης, η οποία είναι το αργότερο 

έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

3. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες, 

σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι 

(6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των 

προσφορών (Άρθρο 33 παρ. 2 του Π.Δ 60/2007). Τα σχετικά αιτήματα 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω 

της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων 

υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς 

φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. 

Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό 

αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο 

υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 

διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 

αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται.  

4. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες 

τις διευκρινήσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε 

όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες 

πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των 

προσφορών. 

5. Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του 

διαγωνισμού καθώς και οι γραπτές διευκρινήσεις της Αναθέτουσας Αρχής 

επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη 

διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά 

σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

 

http://www.ydra.gov.gr/


 32 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

 Νομικό πλαίσιο 

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και την εκτέλεση της Σύμβασης διέπονται, 

ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από τις ακόλουθες διατάξεις: 

α. Του Π.Δ/τος 28/80 «περί εκτέλεσης έργων και προμηθειών Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης » 

β. Του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/8-6-2006) 

γ. Του Ν 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α /15-7-2010) «Νέο Ασφαλιστικό σύστημα και 

συναφείς διατάξεις ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» 

δ. Του άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α/2011) «Για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 

ε. Του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007) Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών» 

στ. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις 

(εφόσον δεν περιλαμβάνονται), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται 

ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 

εργασίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική 

εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας εργασίας, έστω 

και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ  

 

 

 

Γεώργιος Κουκουδάκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  « ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΤΕΡΕΩΝ 
 ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ  
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ                                                                      
ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ »                                                                                                           

 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :  

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ    

     

    

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :  «ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ»  

    

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  358.846,56 € + ΦΠΑ 13%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(με συμπλήρωση τιμολογίου) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ύδρα,  …. / …. / 2015 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  « ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΤΕΡΕΩΝ 
 ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ  
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ                                                                      
ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ »                                                                                                           

 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :  

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ    

     

    

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :  «ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ»  

    

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  358.846,56 € + ΦΠΑ 13%  

 
 
 

 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

(με συμπλήρωση τιμολογίου) 

 
 

 
Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………… 
με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ…………………… 
Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax…………………… 
 
 
Προς: 
ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΥΔΡΑΣ………………… 
………………………………… 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που ανα γράφεται στην επικεφαλίδα 
και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, 
υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα 
αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με την ακόλουθη προσφερόμενη τιμή. 

 
--------------------------- 
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
(με συμπλήρωση τιμολογίου) 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
 

     
 

    Άρθρο Σχετ.506  «Αποκομιδή απορριμμάτων , καθαρισμός των  οδών, πεζοδρομίων, πάρκων και  
                                  πλατειών» 
      Μηνιαίο κατ’ αποκοπή τίμημα για τις κάτωθι εργασίες :     

  

Α.  Αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου Ύδρας. Η συλλογή και μεταφορά αστικών στερεών 

αποβλήτων (απορριμμάτων), τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα σε ειδικούς κάδους συλλογής ή 

βρίσκονται σε σακούλες που έχουν τοποθετηθεί στην άκρη της οδού, θα γίνεται με τη χρήση 

απορριμματοφόρων οχημάτων ή όνων, καθώς και του ανάλογου προσωπικού (οδηγοί και εργάτες 

καθαριότητας), μία φορά ημερησίως από όλες τις κατοικημένες και μη περιοχές του Δήμου Ύδρας. 

Η συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών, τόσο με το σύστημα της μηχανικής αποκομιδής 

των ειδικών μπλέ κάδων ή άλλων κάδων, όσο και χειρωνακτικά, θα γίνεται με τη χρήση οχημάτων ή 

όνων, καθώς και του ανάλογου προσωπικού (οδηγοί και εργάτες καθαριότητας), μία φορά ημερησίως 

από όλες τις κατοικημένες και μη περιοχές του Δήμου Ύδρας. 

Η συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων από οποιοδήποτε δημοτικό ή κοινόχρηστο χώρο, 

ανεξαρτήτως από το εάν απορρίφθηκαν από ιδιώτη ή τον Δήμο θα γίνεται μία φορά ημερησίως με τη 

χρήση φορτηγών οχημάτων, καθώς και του ανάλογου προσωπικού (οδηγοί και εργάτες 

καθαριότητας). Στα ογκώδη αντικείμενα περιλαμβάνονται ενδεικτικά (και όχι αποκλειστικά): α) κλαδιά 

από κλαδέματα δημοτικού πρασίνου ή κήπων, β) στερεά απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού (π.χ. πλυντήρια, ψυγεία, κλιματιστικά, κλπ.). γ) διάφορα έπιπλα και στρώματα.  

Β.  Καθαρισμός των οδών, πεζοδρομίων, πάρκων και πλατειών. Θα γίνεται από εργάτες και θα είναι 

καθημερινός, μία φορά την ημέρα, για όλες τις κατοικημένες και μη περιοχές, τα οικοδομικά 

τετράγωνα, τις οδούς, τις πλατείες και τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. 

Στο κατ’ αποκοπήν μηνιαίο τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες ημερομισθίων ,  

ασφαλιστικών εισφορών και μηχανικών μέσων, πλην των απορριμματοφόρων οχημάτων και των 

όνων, τα οποία θα διατεθούν από τον Δήμο Ύδρας.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέσει τουλάχιστον το κάτωθι 

προσωπικό : 

 Δύο (2) οδηγούς με επαγγελματική άδεια οδήγησης 

 Είκοσι (20) εργάτες καθαριότητας, οι οποίοι θα μπορούν να απασχοληθούν είτε στην αποκομιδή  

με οχήματα (απορριμματοφόρο και φορτηγά), είτε στην αποκομιδή με ζώα (όνους), είτε στον 

χειρωνακτικό καθαρισμό. 
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 Κατ’ αποκοπή μηνιαίο τίμημα :  
 

  
 

  
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1  :    …..…..………………… €  (αριθμητικώς)  
 

 
……………………………………………………………………………………………………ΕΥΡΩ (ολογράφως)  

 
 
 
 

    
 

  
 

………………………. 
(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο Προσφέρων 

 
 
 
 
 
 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 
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Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ      

            

α/α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Μονάδα 
μέτρησης  Α.Τ. 

Κωδικός 
άρθρου  

Κωδικός 
αναθεώρη

σης  
Ποσότητα  

Τιμή 
μονάδος  

Μερική Δαπάνη  
 

  

                      

1 
Α.   Αποκομιδή απορριμμάτων, Β.  Καθαρισμός 
των οδών, πεζοδρομίων, πάρκων και πλατειών,  

  μήνες 1 ΣΧ 506  --- 12    

  

      

  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

     

 

 

       

ΥΔΡΑ,    ….  - ….  - 2015 

 

        

            Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ   


