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∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΛΗΜΝΟΥ-Α.Ε. Ο.Τ.Α

Ατσική, 10/08/2017
Αριθ. Πρωτ.: 58

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
µε αντικείµενο παροχής υπηρεσιών:
«ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ»
Ο Πρόεδρος της ∆.Ε.∆.Α.Π.Α Λήµνου A.E.
Έχοντας υπόψη του :
1) Το άρθρο 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων &
Κοινοτήτων».
2) Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’):
“∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και
ειδικότερα το άρθρο 117 για την προσφυγή στη διαδικασία του
συνοπτικού διαγωνισµού, όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι
ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ,
χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
3) Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονικής
αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης - Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
4) Την αριθ. 9/2017 Μελέτη – Τεχνική Περιγραφή της εργασίας.
5) Τους όρους του παρόντος τεύχους.
6) Την αριθ. 16/2017 απόφαση του ∆.Σ. της ∆Ε∆ΑΠΑ Λήµνου Α.Ε. µε
θέµα «Έγκριση της αριθ. 9/2017 µελέτης της υπηρεσίας «Εργασία
αποκοµιδής
ανακυκλώσιµων
υλικών
∆ήµου
Λήµνου»,
καθορισµός του τρόπου εκτέλεσής της, κατάρτιση των όρων
διαγωνισµού και διάθεση της σχετικής πίστωσης»
κα λ ε ί
τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν προσφορά σύµφωνα µε τους όρους
της παρούσας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµικής άποψης προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά
βάση τιµής, για την ανάδειξη Αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την
«Αποκοµιδή Ανακυκλώσιµων Υλικών του ∆ήµου Λήµνου»
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ
Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή είναι η ∆.Ε.∆.Α.Π.Α. Λήµνου Α.Ε
Προϊσταµένη Αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό είναι η ∆.Ε.∆.Α.Π.Α. Λήµνου
Α.Ε µέσω των αρµοδίων οργάνων, στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές.
Οδός
Ταχ. Κωδ.
Τηλ:
Fax
email :

Ατσική Λήµνου – Πρώην ∆ηµαρχείο
81401
2254350026- 50040
2254020062
pkavaleris@gmail.com

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η ∆.Ε.∆.Α.Π.Α. Λήµνου Α.Ε αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την
αποκοµιδή των ανακυκλώσιµων υλικών του ∆ήµου Λήµνου και τη µεταφορά
τους στον ΣΜΑ Λήµνου που βρίσκεται παράπλευρος του ΧΥΤΑ Λήµνου στην
Τοπική Κοινότητα Σαρδών.
3. ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης
έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών
φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η
υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της
ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
3.2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των
προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη
νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.
3.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών
φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Με την υποβολή της προσφοράς τεκµαίρεται ότι οι συµµετέχοντες έχουν
λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της
σύµβασης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα
4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Για κάθε οικονοµικό φορέα που µετέχει στον διαγωνισµό θα πρέπει να µην
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού 1 έως 4 και να πληρείται το κριτήριο
επιλογής 5, δηλαδή:
1.
Να µην υπάρχει σε βάρος του οικονοµικού φορέα τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
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α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της
καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού
φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ
C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται
στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση
της τροµοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε
το ν. 3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας
ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α'
215).
∆ιευκρίνηση: Η παρούσα υποχρέωση σε περίπτωση φυσικού προσώπου
αφορά το φυσικό πρόσωπο. Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα
εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αφορά
ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και ββ) στις
περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς
και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην περίπτωση ένωσης, η
υποχρέωση αφορά τους φορείς που την αποτελούν κατά την έννοια των
παραπάνω.
2.
Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή
των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική
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νοµοθεσία (εφόσον είναι ηµεδαπή ή αλλοδαπή µεν, αλλά που έχει ήδη
αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος. Οι υποχρεώσεις που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (όταν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα)
3.
Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
των φόρων, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία (σε περίπτωση
εγκατάστασης στην Ελλάδα) ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου
είναι εγκατεστηµένος.
4.
Να µην έχει διαπράξει σοβαρό παράπτωµα ή αδίκηµα, για το οποίο του
επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαγωνισµούς
και είναι εν ισχύ.
5.
Να διαθέτει την απαιτούµενη καταλληλόλητα για την άσκηση της
επαγγελµατικής του δραστηριότητας, δηλαδή εγγραφή σε ένα από τα
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στη χώρα εγκατάστασής
του (για την Ελλάδα είναι το Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο). Από το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να προκύπτει η
εγγραφή του στο εν λόγω µητρώο και το αντικείµενο δραστηριότητάς του.
5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Ο προϋπολογισµός του έργου υπολογίζεται µέχρι του ποσού των
€42.608,00, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης (µη
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), ή του ποσού των €52.833,92, µε
δικαίωµα προαίρεσης και Φ.Π.Α.
2. Το δικαίωµα προαίρεσης αφορά στην πρόσληψη ενός επιπλέον
εργάτη, για διάστηµα δύο µηνών, κατά την περίοδο της αιχµής του
καλοκαιριού. Η ενεργοποίηση του δικαιώµατος προαίρεσης θα γίνει µε
απόφαση του ∆.Σ. της ∆Ε∆ΑΠΑΛ Α.Ε.
3. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό δεν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής.
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης
ύψους 5% επί του ποσού της σύµβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ €.
6. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
6.1
Η ∆ηµοπρασία θα γίνει την 24η Αυγούστου 2017 ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 10.00 π.µ. ενώπιον της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών της ∆.Ε.∆.Α.Π.Α.
Λήµνου Α.Ε στο ∆ηµαρχείο ∆ήµου Λήµνου (ισόγειο) στην Μύρινα Λήµνου
(Λιµάνι Μύρινας).
6.2 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγω ο διαγωνισµός δεν διεξαχθεί
την παραπάνω ηµεροµηνία, αυτός θα επαναληφθεί την Πέµπτη 31
Αυγούστου 2017, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και µε τους ίδιους όρους.
6.3
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους στα
γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση που αναγράφεται στην παρ.
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6.1 ανωτέρω. Οι προσφορές που κατατίθενται µετά την ηµέρα και ώρα που
προβλέπεται ανωτέρω θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσµες.
6.4 Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής οι προσφορές θα πρέπει να
κατατίθενται, στο Φορέα την προηγούµενη ηµέρα του τακτικού ή του
επαναληπτικού διαγωνισµού αντίστοιχα. (Η ταχυδροµική διεύθυνση
αποστολής των φακέλων των προσφορών είναι η εξής: ∆ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ,
Οικονοµική Υπηρεσία, 2ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήµνου, Τ.Κ. 81400, Μύρινα
Λήµνου).
6.5 Οι προσφορές των υποψήφιων υποβάλλονται εγγράφως σε ένα
πρωτότυπο σφραγισµένο κυρίως φάκελο, ο οποίος φέρει εξωτερικά την
ένδειξη Πρόχειρος διαγωνισµός της ∆.Ε.∆.Α.Π.Α. Λήµνου Α.Ε για την
υπηρεσία «Αποκοµιδή Ανακυκλώσιµων Υλικών ∆ήµου Λήµνου» καθώς
και τα στοιχεία του υποψηφίου [πλήρη επωνυµία, ταχυδροµική διεύθυνση,
αριθµό τηλεφώνου, FAX κ.τ.λ.]
6.6 Προσφορά που τυχόν δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα της παραγράφου
8 κατωτέρω θα θεωρείται τυπικά µη αποδεκτή.
6.7. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα.
7. ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Κάθε διαγωνιζόµενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, οφείλει να
διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελµατική και χρηµατοοικονοµική
ικανότητα κατά τα διαλαµβανόµενα στο παρόν άρθρο.
7.1. Επαγγελµατική και Τεχνική Ικανότητα
α) Η ειδική τεχνική ικανότητα απαιτεί επί ποινή αποκλεισµού, την κατοχή από
τους διαγωνιζοµένους, άδειας συλλογής & µεταφοράς µη επικίνδυνων
στερεών αποβλήτων στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που να αφορούν
τους σχετικούς µε τις συσκευασίες κωδικούς ΕΚΑ και να είναι σε ισχύ.
β) Οι διαγωνιζόµενοι που διαθέτουν άδεια συλλογής και µεταφοράς σύµφωνα
µε τα ανωτέρω, σε λειτουργία ανακύκλωσης, ανάκτησης συσκευασιών και
επεξεργασίας ανακυκλώσιµων συσκευασιών, κατ’ ελάχιστον πρέπει να
έχουν διετή δραστηριότητα. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος αποτελεί
Κ/Ξ τότε ένα τουλάχιστον µέλος της Κ/Ξ πρέπει να διαθέτει την ανωτέρω
εµπειρία. Η εµπειρία µετράται σε έτη και αποδεικνύεται από βεβαιώσεις των
αρµόδιων υπηρεσιών ή προσκόµιση των αντιστοίχων συµβάσεων.
7.2 Χρηµατοοικονοµική ικανότητα
Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να διαθέτει µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών τα
τελευταία τρία έτη ίσο ή µεγαλύτερο του προϋπολογισµού της
δηµοπρατούµενης υπηρεσίας.
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8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο φάκελος συµµετοχής, περιλαµβάνει
κλειστό φάκελο «∆ικαιολογητικών συµµετοχής»
σφραγισµένο (επί ποινή αποκλεισµού) φάκελο
Προσφοράς.

Οικονοµικής

Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να έχει τη µορφή και τον
τύπο του παραρτήµατος της παρούσας.
Το ειδικότερο περιεχόµενο των φακέλων έχει ως εξής:
Ο φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:
8.1.1 Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης
(ΤΕΥ∆) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και στο οποίο
δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 5 (Το
ΤΕΥ∆ υπογράφεται κατά περίπτωση από όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται
στη διευκρίνιση της παραγράφου 4.1 της παρούσας. Σε περίπτωση ένωσης,
οι φορείς που την αποτελούν υπογράφουν ανάλογα µε τη νοµική τους µορφή
χωριστά ΤΕΥ∆)
8.1.2. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, κοινή συµβολαιογραφική δήλωση των
προσώπων που την απαρτίζουν περί:
α.) συµφωνία των προσώπων αυτών µε σκοπό την εκτέλεση της σύµβασης.
β.) αποδοχής της από κοινού εκτέλεσης της σύµβασης και της αλληλέγγυας
ευθύνης εις ολόκληρο
γ.) ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύµβαση και πριν την υπογραφή
της θα συστήσουν κοινοπραξία και τα ποσοστά συµµετοχής τους στην
κοινοπραξία αυτή.
Σηµειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες αποτελούν κατά τις διατάξεις του ελληνικού
δικαίου ιδιαίτερα (σε σχέση µε τα µέλη τους) φορολογικά υποκείµενα,
υπαγόµενες στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και της
Φορολογίας Εισοδήµατος Ν.Π.
8.2 Ο κλειστός φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς θα είναι, επί ποινή
αποκλεισµού, ασφαλώς σφραγισµένος και θα περιέχει το συνηµµένο στο
παράρτηµα της παρούσας έντυπο προσφοράς, συµπληρωµένο µε ανεξίτηλο
µελάνι ή γραφοµηχανή.
Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του
διαγωνιζόµενου, κατά τρόπον ώστε να µην µπορεί να δηµιουργηθεί σύγχυση
ως προς την ταυτότητά του και να υπογράφεται από τον ίδιο τον πάροχο των
υπηρεσιών (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), ή το νόµιµο εκπρόσωπο του
νοµικού προσώπου και σε περίπτωση κοινοπραξίας, είτε από όλα τα µέλη της
νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο.
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Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να αναγράφεται, επί ποινή αποκλεισµού του
διαγωνιζοµένου, ολογράφως. Η έκπτωση του προσφέροντα δεν θα µπορεί να
υπερβαίνει το 20% του προϋπολογισµού της µελέτης.
Σφάλµατα, αναντιστοιχίες ολογράφων και αριθµητικών τιµών, λογιστικά λάθη
σε αθροίσµατα και γινόµενα διορθώνονται από την Επιτροπή επί τη βάσει των
ολογράφων τιµών ανά µονάδα φυσικού αντικειµένου, προκειµένου να
προκύψει η συνολική προσφορά.
9. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η προσφορά του Προσφέροντα είναι δεσµευτική για χρονική περίοδο εξήντα
(60) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Το διάστηµα
αυτό µπορεί να παραταθεί για άλλες εξήντα (60) ηµέρες, µε απόφαση της
∆.Ε.∆.Α.Π.Α. Λήµνου Α.Ε που κοινοποιείται στους ενδιαφεροµένους.
Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
10. ΝΟΜΙΣΜΑ
Τα ποσά που αναγράφονται στις προσφορές των υποψήφιων εκφράζονται
υποχρεωτικά σε Ευρώ. Το ποσό του αναλογούντος ΦΠΑ δίνεται χωριστά. Εφ’
όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
προσφορά είναι απαράδεκτη και απορρίπτεται.
11. ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Την 10.00π.µ. της Πέµπτης 24 Αυγούστου 2017 (ή την 10.00π.µ. της Πέµπτης
31 Αυγούστου 2017, στην περίπτωση επανάληψης του διαγωνισµού αν αυτός
αποβεί άγονος κατά τον τακτικό διαγωνισµό), κηρύσσεται η λήξη της
παράδοσης των προσφορών από τον πρόεδρο της επιτροπής και γράφεται
στα πρακτικά.
Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών η αρµόδια επιτροπή
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. Η
έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την παραπάνω
ηµεροµηνία στην αρµόδια επιτροπή κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής,
µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και
µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται
χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων
οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον
πρόεδρο της επιτροπής, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά
την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. Προσφορές που
υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Η
αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων/
συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι
οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των
στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς.
Τα επιµέρους στάδια έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, καθώς και ο φάκελος των
δικαιολογητικών συµµετοχής, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το
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αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο
αυτό ανά φύλλο. Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές,
καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του
ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου.
β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των
προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων
των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που
ορίζεται σε ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά το προηγούµενο ως άνω στάδιο α΄ οι φάκελοι της οικονοµικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή
µέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω
διαδικασία σύµφωνα µε την παράγραφο 15 της παρούσας. Η Επιτροπή
Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών µε βάση το οριζόµενο µε την
παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του
∆.Σ. της ∆Ε∆ΑΠΑΛ Α.Ε. η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους
προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες.
Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιµες προσφορές, δηλαδή προσφορές µε
την ίδια ακριβώς τιµή, η επιλογή του αναδόχου γίνεται µε κλήρωση, σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 90 του Ν.4412/2016.
12. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία εφηµερίδα της
έδρας του Νοµού Λέσβου, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του
∆ήµου Λήµνου και στην ιστοσελίδα του ΚΗΜ∆ΗΣ.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα του ΚΗΜ∆ΗΣ
(www.eprocurement.gov.gr) δώδεκα (12) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη
διεξαγωγή του διαγωνισµού, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λήµνου
(www.limnos.gov.gr).
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας διακήρυξης,
βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να προσκοµίσει στο Φορέα
εξοφληµένα τα τιµολόγια των εφηµερίδων.
Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις.
13. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Φορέας δικαιούται να κρίνει το αποτέλεσµα απαράδεκτο ή ασύµφορο και να
επαναλάβει τον διαγωνισµό µε τους ίδιους όρους ή νέους όρους, χωρίς να
προκύπτει οποιοδήποτε δικαίωµα ή αξίωση αυτών που πήραν µέρος στον
διαγωνισµό. Το αποτέλεσµα µπορεί να κριθεί ασύµφορο ακόµα και για την
περίπτωση που δεν µετέχει ικανός αριθµός µειοδοτών για ανάπτυξη
συναγωνισµού.
14. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
15.1 H προθεσµία άσκησης ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής
είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης
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στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της
διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
15.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία
αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 παρ. 11 α) του
Ν.4412/2016, µετά από γνωµοδότηση από την επιτροπή αξιολόγησης
ενστάσεων, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο
της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται µε την κατάθεση της ένστασης η καταβολή
παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
15.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί
εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15)
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν,
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α' 74) των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν
µε το ΤΕΥ∆ της παρ. 8.1.1 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται
σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται ή αποστέλλεται εµπρόθεσµα
στην αρµόδια επιτροπή.
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις
σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο
να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή
µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό
επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος
δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως,
δεν αποδεικνύονται τα όσα δηλώθηκαν, τότε εφαρµόζονται κατά περίπτωση οι
διατάξεις των παρ.3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη
σύνταξη πρακτικού από την αρµόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου
στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας
(σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωσης της σύµβασης.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών,
επικυρώνονται µε απόφαση κατακύρωσης (του άρθρου 105 του Ν.4412/2016)
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά µέσα) που καλείται να
προσκοµίσει στην προθεσµία της παρούσας παραγράφου είναι τα εξής:
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Α) απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµο εγγράφου
που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω
οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις.
Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό θα
υποβάλλεται
ένορκη
βεβαίωση
ενώπιον
δικαστικής
αρχής
ή
Συµβολαιογράφου, περί των αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι
γραµµένες στο µητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια
από τις καταδίκες αφορά αδίκηµα που θα µπορούσε να προκαλέσει
αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου, προσκοµίζεται η καταδικαστική απόφαση
προκειµένου να διαπιστωθεί αν το αδίκηµα αφορά την άσκηση του
επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της
για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του ποινικού µητρώου.
Το παρόν δικαιολογητικό αφορά τα πρόσωπα που αναφέρονται στη
διευκρίνιση της παραγράφου 4.1 της παρούσας.
Β) πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρµόδια αρχή του κράτους
εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι
υποχρεώσεις του οικονοµικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Γ) αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο. Σε
περίπτωση που ο φορέας δεν φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την
αρµόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και
ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας αρµόδιας αρχής της
χώρας εγκατάστασής του. Τα παρόντα δικαιολογητικά σε περίπτωση ένωσης
εκδίδονται για κάθε φορέα – µέλος που την αποτελούν.
∆) πιστοποιητικό εγγραφής σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα
που τηρούνται στη χώρα εγκατάστασής του (για την Ελλάδα είναι το
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο).
Ε) Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας συλλογής & µεταφοράς µη
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 7
ΣΤ) Αποδεικτικά εµπειρίας σύµφωνα µε την παράγραφο 7.
Ζ) ∆ικαιολογητικά απόδειξης της χρηµατοοικονοµικής ικανότητας, σύµφωνα
µε την παράγραφο 7.
Από το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να προκύπτει η εγγραφή του στο εν
λόγω µητρώο και το αντικείµενο δραστηριότητάς του, σχετικό µε αυτό της
παρούσας σύµβασης. Σε περίπτωση ένωσης εκδίδεται για κάθε φορέα –
µέλος που την αποτελούν.
16. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
16.1 Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού είναι η πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάση τιµής.
167.2 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης,
µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.
16.3 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον
προσωρινό ανάδοχο και τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του
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συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης
σύµφωνα µε την παράγραφο 17 της παρούσας.
16.4 Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην
προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της
παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.
16.5 Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν
προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, µπορεί να τροποποιείται η
σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου χωρίς περαιτέρω
οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου καθώς και χωρίς να µεταβάλλεται η
συνολική φύση της σύµβασης (άρθρο 132 του Ν.4412/2016)
17. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016 δεν απαιτείται
εγγύηση συµµετοχής.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται
σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή
κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των
όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς
διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της
αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος
από το συµβατικό χρόνο κατά δύο (2) µήνες.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της
σύµβασης.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα
στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα
κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.
Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 72 του
Ν.4412/2016.
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18. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Εάν ο ανάδοχος δε συµµορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του µπορεί
να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, σύµφωνα
µε την Νοµοθεσία που περιγράφεται στην παρούσα, τη ∆ιακήρυξη και
γενικότερα σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία.
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο τη συλλογή του
ανακυκλώσιµου υλικού από κάποιο ή κάποια από τα σηµεία συλλογής
γεγονός που θα διαπιστώνεται από τον Φορέα και η καθυστέρηση δεν
υπερβαίνει τις τρεις εργάσιµες (3) ηµέρες, υποχρεούται να πληρώσει προς το
Φορέα ως ποινική ρήτρα ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της ηµερήσιας
εργολαβικής αποζηµίωσης για κάθε ηµέρα καθυστέρησης. Για καθυστέρηση
πέραν των τριών (3) ηµερών, του επιβάλλεται ποινική ρήτρα είκοσι τοις εκατό
(20%) της ηµερήσιας εργολαβικής αποζηµίωσης για κάθε ηµέρα
καθυστέρησης. Ως ηµερήσια εργολαβική αποζηµίωση για τους εν λόγω
υπολογισµούς νοείται το 1/30 του µηνιαίου εργολαβικού ανταλλάγµατος.
Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
παρακρατείται από τον αντίστοιχο λογαριασµό πληρωµής.
Σε περίπτωση που µε ευθύνη του αναδόχου η εκτέλεση των εργασιών
καθυστερήσει πάνω από δέκα (10) ηµέρες σε κάποιο ή σε κάποια από τα
σηµεία συλλογής, ο Φορέας δικαιούται να ακυρώσει τη σύµβαση και να
εισπράξει την αξία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κηρύσσοντας
τον ανάδοχο έκπτωτο, µε απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα.
19. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία
υπογραφής του συµφωνητικού.
20. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να παραλάβουν το κείµενο της παρούσας από
τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, και µία (1) ηµέρα πριν την διεξαγωγή της
δηµοπρασίας, στη διεύθυνση: ∆ηµαρχείο ∆ήµου Λήµνου (ισόγειο) στη Μύρινα
Λήµνου (Λιµάνι Μύρινας).
Το τεύχος της διακήρυξης και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης διατίθενται και
σε ηλεκτρονική µορφή στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Λήµνου, στη
διεύθυνση: http://www.limnos.gov.gr

Ο Πρόεδρος &
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Σκαφίδας Γεώργιος
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΗΜΝΟΥ Α.Ε.

Αριθ.Μελέτης 9/2017
Εργασία:
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
“Εργασία αποκοµιδής ανακυκλώσιµων υλικών ∆ήµου
Λήµνου”
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%):
42.600,00€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (µε Φ.Π.Α. 24%):
52.833,92€

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

CPV 90514000-3 (Υπηρεσίες
ανακύκλωσης απορριµµάτων)
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αποκοµιδή των ανακυκλώσιµων απορριµµάτων του ∆ήµου Λήµνου, γίνεται
µέσω του δικτύου 400 πλαστικών µπλε κάδων που έχει εγκαταστήσει ο ∆ήµος
Λήµνου σε όλες τις ∆ηµοτικές και Τοπικές του Κοινότητες και οικισµούς.
Η αποκοµιδή των ανακυκλώσιµων υλικών γίνεται µε όχηµα του ∆ήµου
Λήµνου δύο αξόνων και χωρητικότητας δεκαέξι (16) m3 το οποίο είναι
επανδρωµένο µε πλήρωµα δύο ατόµων (οδηγός και εργάτης).
Όλα τα υλικά µεταφέρονται στον ΣΜΑ Λήµνου που βρίσκεται παραπλέυρως
του ΧΥΤΑ Λήµνου στην περιοχή ¨ΚΟΡ∆ΟΜΑΤΙ¨ της Τοπικής Κοινότητας
Σαρδών.
Σύµφωνα µε την Σύµβαση µεταξύ ∆ήµου Λήµνου και ΕΕΑΑ, ο ∆ήµος
αναλαµβάνει την υποχρέωση Μεταφόρτωσης των ανακυκλώσιµων
συσκευασιών που συλλέγονται µέσω του δικτύου µπλε κάδων, ώστε να
µεταφερθούν στο Κ∆ΑΥ Λέσβου.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται συνολικά
στο ποσό των 52.833,92 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (24%) και
του δικαιώµατος προαίρεσης, που αφορά στην πρόσληψη ενός επιπλέον
εργάτη για διάστηµα δύο µηνών κατά την περίοδο αιχµής (Ιούλιος –
Αύγουστος). Το παραπάνω ποσό υπολογίστηκε για να καλύψει τις υπηρεσίες
από την υπογραφή της σύµβασης και για διάστηµα ενός έτους.
1.2 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το σύστηµα ανακύκλωσης των µπλε κάδων, που έχει αναπτυχθεί, καλύπτει
τον Καλλικρατικό ∆ήµο Λήµνου.
Έτσι, το έργο της παρούσας σύµβασης καλύπτει τις ∆ηµοτικές Ενότητες:
Μύρινας, Μούδρου, Ατσικής και Νέας Κούταλης.
1.3 ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Κατηγορίες και είδη υλικών ανακύκλωσης
Στο ΣΜΑ Λήµνου θα µεταφέρονται ανάµεικτα φορτία
• Χαρτί - Χαρτόνι
• Γυαλί
• Λοιπών Πλαστικών και Μεταλλικών συσκευασιών
Ποσότητες και σύνθεση ανακυκλώσιµων
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – ∆εκεµβρίου 2016 µεταφέρθηκαν στον ΣΜΑ
Λήµνου οι παρακάτω ποσότητες υλικών ανά κατηγορία:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΕΙ∆ΟΣ

ΚΩ∆. ΕΚΑ

ΚΙΛΑ

ΧΑΡΤΟΝΙ

20 01 01

ΑΝΑΜ. ΧΑΡΤΙ

20 01 01

63.180,00
87.560,00
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21.100,00
7.710,00
15 01 06
HDPE
17.720,00
15 01 06
ΦΙΛΜ
22.700,00
15 01 07
ΓΥΑΛΙ
4.080,00
15 01 06
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣ.
4.500,00
15 01 06
ΑΛ. ΣΥΣΚ.
5.920,00
15 01 06
TETRAPACK
1.080,00
15 01 06
ΛΟΙΠΑ
10.620,00
15 01 06
ΛΕΥΚΟΣΙ∆.
246.170,00
ΣΥΝΟΛΟ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
15 01 06

PET

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΑ

ΚΙΛΑ

20 01 01

150.740,00
72.730,00
22.700,00
246.170,00

15 01 06
15 01 07
ΣΥΝΟΛΟ

Εκτίµηση συνολικών ετησίων ποσοτήτων: 20% x 7000 τόνοι σύµµεικτων
απορριµµάτων = 1400 τόνοι
1.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Η αποκοµιδή των ανακυκλώσιµων υλικών θα γίνεται µε όχηµα του ∆ήµου
Λήµνου
δύο
αξόνων
απορριµµατοφόρο.
Η
χωρητικότητα
του
απορριµµατοκιβωτίου είναι δεκαέξι (16) m3. Η δυνατότητα αποκοµιδής και
µεταφοράς του οχήµατος είναι σύµφωνα µε τα όρια του Κ.Ο.Κ. ωφέλιµου
φορτίου 8 τόνων. Ο ∆ήµος Λήµνου διαθέτει 400 πλαστικούς µπλε κάδους των
1100 λίτρων σε προκαθορισµένα σηµεία. Όλα αυτά τα υλικά θα µεταφέρονται
στον ΣΜΑ Λήµνου που βρίσκεται παράπλευρος του ΧΥΤΑ Λήµνου στην
Τοπική Κοινότητα Σαρδών.
1.5 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Οι θέσεις των εργαζοµένων για τη συλλογή των ανακυκλώσιµων υλικών
διακρίνονται στην εξής κατηγορία:
•

Απασχόληση στην συλλογή των ανακυκλώσιµων.

Με βάση τα παραπάνω το εκτιµώµενο προσωπικό προς απασχόληση
περιγράφεται ως εξής:
α) Οδηγός.
Είναι ο Επικεφαλής, επιφορτισµένος µε την ευθύνη ορθής λειτουργίας της
αποκοµιδής των υλικών, της εναπόθεσης και της δηµιουργίας των σειραδίων
β) Εργάτης γενικών καθηκόντων.
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Έχει την ευθύνη για την φορτοεκφόρτωση - επικουρικά βοηθούµενος από τον
οδηγό - των ανακυκλώσιµων υλικών. Την αποµάκρυνση του ζυµώσιµου
κλάµατος από τα ανακυκλώσιµα και την καθαριότητα περιµετρικά των
σηµείων συλλογής καθώς επίσης και τη γενικότερη εύρυθµη λειτουργία του
έργου.
γ) Κατά την περίοδο αιχµής του καλοκαιριού, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση
να προσλάβει έναν επιπλέον εργάτη, για διάσηµα δύο µηνών, και κατόπιν
συνεννόησης µε τη ∆Ε∆ΑΠΑ Λήµνου Α.Ε.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει µία πλήρη εικόνα του απαιτούµενου
προσωπικού και µία αναλυτική καταγραφή των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων
του. Τα παραπάνω θα προκύπτουν από τις ανάγκες του έργου. Το ελάχιστο
προσωπικό που θα απασχοληθεί είναι τα δύο (2) άτοµα. Ο Ανάδοχος
αναλαµβάνει να αντικαταστήσει το παραπάνω προσωπικό σε περίπτωση
άδειας ή ασθένειας του.
Εκπαίδευση και επιµόρφωση προσωπικού
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να φροντίζει για την επαγγελµατική
εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού, σε θέµατα που θα αφορούν τις
ορθές πρακτικές διάθεσης απορριµµάτων, τα µέτρα και όρους προστασίας
περιβάλλοντος, την ασφάλεια και πρόληψη ατυχηµάτων κτλ.

Μύρινα, 21/07/2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ17 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΚΑΒΑΛΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
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2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Για την ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ του ∆ήµου Λήµνου η
δαπάνη εκτιµάται συνολικά στο ποσό των 3.334,00 ευρώ ανά µήνα πλέον
ΦΠΑ και υπολογίστηκε για να καλύψει τις υπηρεσίες από την υπογραφή της
σύµβασης και διάστηµα ενός έτους.
Επιπλέον προβλέφθηκε ποσό 2.600,00€ πλέον ΦΠΑ, ως δικαίωµα
προαίρεσης, που αφορά στην πρόσληψη ενός επιπλέον εργάτη για διάστηµα
δύο µηνών κατά την περίοδο της αιχµής του καλοκαιριού.
Η δαπάνη περιλαµβάνει το κόστος µισθοδοσίας και ασφάλισης του
προσωπικού (οδηγός και εργάτης), ενώ το κόστος των καυσίµων, της
συντήρησης και της ασφάλισης του απορριµµατοφόρου οχήµατος
επιβαρύνουν αποκλειστικά τον κύριο του έργου που είναι ο ∆ήµος Λήµνου.
Η εργασία θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση από τον Ανάδοχο
απορριµµατοφόρου τύπου πρέσας (ιδιοκτησίας ∆ήµου Λήµνου) µε
χωρητικότητα απορριµµατοκιβωτίου 16m3, σύγχρονης, αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας και µε µηχανισµό ανύψωσης κάδων έως 1.100 lit.
Τροχαίες παραβάσεις και συνέπειες αυτών, όπως επίσης και ζηµιές προς
τρίτους και τυχόν άλλες φθορές που µπορεί να προκαλέσει ο ανάδοχος µε
ευθύνη του, πέραν της κάλυψης της ασφάλισης του οχήµατος από το ∆ήµο
Λήµνου, βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο.

Μύρινα, 21/07/2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ17 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΚΑΒΑΛΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
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3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

Περιγραφή

Εργασία
αποκοµιδής
ανακυκλώσιµων υλικών ∆ήµου
Λήµνου
2.
∆ικαίωµα
προαίρεσης
(πρόσληψη
ενός
επιπλέον
εργάτη για διάστηµα 2 µηνών)
Προϋπολογισµός (χωρίς Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α. (24%)
Συνολικός Προϋπολογισµός Υπηρεσίας
1.

Μήνες
12

∆απάνη
Τιµή ανά µήνα
3.334,00

2

1.300,00

Σύνολο
40.008,00

2.600,00

42.608,00
10.225,92
52.833,92

Μύρινα, 21/07/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ17 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΑΒΑΛΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
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4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείµενο της σύµβασης
Α) Αποκοµιδή.

Ως χώρος συµβατικής εργασίας και άµεσης παροχής εργασιών του ανάδοχου
ορίζονται οι παρακάτω ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Λήµνου µε όλες τις
περιοχές και τοποθεσίες οι οποίες τις απαρτίζουν:
• ∆ηµοτική Ενότητα Μύρινας
• ∆ηµοτική Ενότητα Μούδρου
• ∆ηµοτική Ενότητα Ατσικής
• ∆ηµοτική Ενότητα Νέας Κούταλης
Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίζει για την αποκοµιδή και µεταφορά των
παραγόµενων Ανακυκλώσιµων απορριµµάτων στις παραπάνω ∆ηµοτικές
Ενότητες.
Επειδή οι άνω εργασίες καθαριότητας σχετίζονται άµεσα µε την ποιότητα
ζωής των κατοίκων, ο ανάδοχος υποχρεούται να τις εκτελεί βάσει της κείµενης
νοµοθεσίας.
Η αποκοµιδη των ανακυκλωσιµων υλικων θα γινεται µε οχηµα του ∆ηµου
Ληµνου
δύο
αξόνων
απορριµµατοφόρο.
Η
χωρητικότητα
του
απορριµµατοκιβωτίου είναι δεκαέξι (16) m3. Η δυνατότητα αποκοµιδης και
µεταφοράς του οχήµατος είναι σύµφωνα µε τα όρια του Κ.Ο.Κ. ωφέλιµου
φορτίου 8 τόνων. Ο ∆ηµος Ληµνου διαθετει 400 πλαστικούς µπλε κάδους των
1100 λίτρων σε προκαθορισµένα σηµεία. Όλα αυτά τα υλικα θα µεταφερονται
στον ΣΜΑ Λήµνου που βρίσκεται παράπλευρος του ΧΥΤΑ Λήµνου στην
Τοπική Κοινότητα Σαρδών.
Τα κόστη καυσίµων, συντήρησης και ασφάλισης των οχηµάτων επιβαρύνουν
αποκλειστικά τον κύριο του έργου, ενώ τον ανάδοχο επιβαρύνουν τα κόστη
µισθοδοσίας του προσωπικού και ασφάλισής του.
Η εντολή για κάθε δροµολόγιο θα δίνεται αποκλειστικά από τον κύριο του
έργου.
Οι ηµέρες εργασιών για την παρούσα εργολαβία είναι πέντε (5) την εβδοµάδα
για το χρονικό διάστηµα της σύµβασης, εξαιρουµένων των αργιών.
Το ανωτέρω πλήρωµα θα φροντίζουν την περισυλλογή όλων των
απορριµµάτων και την φόρτωση τους στο αντίστοιχο όχηµα από όλες τις
κατοικηµένες περιοχές, οικοδοµικά τετράγωνα, οδούς, πλατείες και λοιπούς
κοινόχρηστους χώρους (παιδικές χαρές κ.τ.λ.) εντός και εκτός σχεδίου
πόλεως που βρίσκονται εντός του χώρου συµβατικής εργασίας.
Ο εργάτης θα παραλαµβάνει χωρίς αντίρρηση όλα τα υλικά που θα τους
παραδίδονται σύµφωνα µε τον κανονισµό καθαριότητας του ∆ήµου είτε αυτά
βρίσκονται µέσα σε κάδους, είτε έξω από αυτούς µέσα σε πλαστικές
σακούλες, είτε ελεύθερα στον δρόµο και ειδικότερα Ανακυκλώσιµα των οικιών,
ιδρυµάτων, εκκλησιών, σχολείων, καταστηµάτων, εστιατορίων, ξενοδοχείων,
γραφείων, κλπ.
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Ο ανάδοχος θα είναι επίσης υπεύθυνος για την διατήρηση της καθαριότητας
γύρω από τους κάδους. Ο ανάδοχος θα ενηµερώνει τακτικά τον ∆ήµο
Λήµνου για την λειτουργική κατάσταση των κάδων καθώς και για την
επισκευή ή την αντικατάσταση κάδων όπου απαιτείται. Για κάθε είδους
προβλήµατα που παρουσιάζονται θα πρέπει να ενηµερώνει τον ∆ήµο
Λήµνου.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία των οχηµάτων που
χρησιµοποιεί για τις παραπάνω εργασίες και είναι υπεύθυνος για την
ασφάλεια των εργαζοµένων του.
Ο εργάτης της Αναδόχου µε αποκλειστική του ευθύνη θα επαναφέρει τους
κάδους στις ορισµένες από τον ∆ήµο θέσεις. Η αποκοµιδή των
απορριµµάτων θα γίνεται από όλες τις περιοχές.
Β) Προσωρινή Εναπόθεση
Τα ανακυκλώσιµα θα εναποτίθενται µόνο στον ΣΜΑ Λήµνου.
Γ) ∆ιαχείριση
Την διαχείριση των ανακυκλώσιµων υλικών θα γίνεται αποκλειστικά στον ΣΜΑ
Λήµνου.
Απαγορεύεται η καύση και οι εκρήξεις αυτών των υλικών για την µείωση του
όγκου τους . Επίσης απαγορεύεται η οποιαδήποτε αγοραπωλησία αυτών των
υλικών χωρίς την συγκατάθεση του κυρίου του έργου.
∆) Προσωπικό λειτουργίας
Οι θέσεις των εργαζοµένων για τη συλλογή των ανακυκλώσιµων υλικών
διακρίνονται στην εξής κατηγορία:
•

Απασχόληση στην συλλογή των ανακυκλώσιµων.

Με βάση τα παραπάνω το εκτιµώµενο προσωπικό προς απασχόληση
περιγράφεται ως εξής:
Οδηγός.
Είναι ο Επικεφαλής, επιφορτισµένος µε την ευθύνη ορθής λειτουργίας της
αποκοµιδής των υλικών, της εναπόθεσης και της δηµιουργίας των σειραδίων
Εργάτης γενικών καθηκόντων.
Έχει την ευθύνη για την φορτοεκφόρτωση - επικουρικά βοηθούµενος από τον
οδηγό - των ανακυκλώσιµων υλικών. Την αποµάκρυνση του ζυµώσιµου
κλάµατος από τα ανακυκλώσιµα και την καθαριότητα περιµετρικά των
σηµείων συλλογής καθώς επίσης και τη γενικότερη εύρυθµη λειτουργία του
έργου.
Κατά την περίοδο αιχµής του καλοκαιριού, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση
να προσλάβει έναν επιπλέον εργάτη, για διάσηµα δύο µηνών, και κατόπιν
συνεννόησης µε τη ∆Ε∆ΑΠΑ Λήµνου Α.Ε.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει µία πλήρη εικόνα του απαιτούµενου
προσωπικού και µία αναλυτική καταγραφή των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων
του. Τα παραπάνω θα προκύπτουν από τις ανάγκες του έργου. Το ελάχιστο
προσωπικό που θα απασχοληθεί είναι τα δύο (2) άτοµα. Ο Ανάδοχος
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αναλαµβάνει να αντικαταστήσει το παραπάνω προσωπικό σε περίπτωση
άδειας ή ασθένειας του.
ΑΡΘΡΟ 2: Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
7) των άρθρων 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων &
Κοινοτήτων».
8) του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): “∆ηµόσιες Συµβάσεις
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και ειδικότερα του άρθρου 117 για την
προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού, όταν η
εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
9) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονικής
αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης - Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
10) της αριθ. …/2017 απόφασης του ∆.Σ. της ∆Ε∆ΑΠΑ Λήµνου Α.Ε. µε
θέµα «Έγκριση της αριθ. 9/2017 µελέτης της υπηρεσίας «Εργασία
αποκοµιδής
ανακυκλώσιµων
υλικών
∆ήµου
Λήµνου»,
καθορισµός του τρόπου εκτέλεσής της, κατάρτιση των όρων
διαγωνισµού και διάθεση της σχετικής πίστωσης».
ΑΡΘΡΟ 3: Χρηµατοδότηση-Πληρωµή Συµβατικού Ανταλλάγµατος
1.
Η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από τις εισφορές της ∆Ε∆ΑΠΑ
Λήµνου Α.Ε. και το ποσό θα διατεθεί αποκλειστικά από τον εργοδότη ο
οποίος θα προβεί στην εξόφληση της δαπάνης µε τις νόµιµες διαδικασίες
2.
Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά ανά µήνα µε την έκδοση
σχετικού τιµολογίου από τον ανάδοχο
3. Οι κάθε είδους φόροι, φόροι εισφορές, τέλη κρατήσεις υπέρ τρίτων
και κάθε άλλη δαπάνη κλπ βαρύνουν τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 4: Υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην άρτια, έντεχνη, και έγκαιρη εκτέλεση
των εργασιών- παροχή των υπηρεσιών που συνιστούν το αντικείµενο της
σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο 1.
2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τις υγειονοµικές και
αστυνοµικές διατάξεις που έχουν σχέση µε την καθαριότητα.
3. Περαιτέρω, η Αναθέτουσα οφείλει όπως καθ’ όλη τη διάρκεια της εν
λόγω συµβάσεως:
Α. ενηµερώνει πλήρως τον Ανάδοχο, για οιαδήποτε γεγονός που
συνδέεται άρρηκτα το αντικείµενο των υπηρεσιών -των οποίων την παροχή
έχει αναλάβει- προς αποφυγή προβληµάτων κατά την εκτέλεση του
αντικειµένου της παρούσας.
Β. λαµβάνει υπόψη σχετικές παρατηρήσεις ή προτάσεις της Παρόχου,
επί σκοπώ οµοίως βελτιώσεως της παροχής των συµβατικών υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 5: Εγγυήσεις
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Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
καταθέσει
Εγγυητική
Επιστολή
Καλής
Εκτέλεσης
του
Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου
Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, η οποία θα αφορά
την καλή και πιστή εκτέλεση της εργασίας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%
επί του συµβατικού τιµήµατος, χωρίς να υπολογίζεται ο αναλογών Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτελέσεως πρέπει να ισχύει επί δύο µήνες µετά το
συµβατικό χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 6: ∆ιάρκεια της Σύµβασης
Η συνολική διάρκεια της σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή του σχετικού
συµφωνητικού και για διάστηµα ενός έτους.
ΑΡΘΡΟ 7: Λύση της Σύµβασης
1.
Η σύµβαση λύεται µε την πάροδο της ηµεροµηνίας διάρκειάς της,
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας.
2.
Η σύµβαση µπορεί να λυθεί µονοµερώς µε έγγραφη δήλωση του
συµβαλλόµενου µέρους που επιθυµεί τη λύση της.
ΑΡΘΡΟ 8: Συµβατικά στοιχεία
Συµβατικά στοιχεία του έργου κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η υπογραφείσα Σύµβαση
2. Η ∆ιακήρυξη
3. Ο Προϋπολογισµός µελέτης-προϋπολογισµός προσφοράς
4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Η Τεχνική Έκθεση
ΑΡΘΡΟ 9: ∆ιαφορές – διαφωνίες – ανωτέρα βία
1. Συµβατικά τεύχη
1.1 Τα συµβατικά τεύχη αλληλοσυµπληρώνονται. Σε περίπτωση που
υπάρξουν αντικρουόµενες διατάξεις ή όροι στα συµβατικά τεύχη,
υπερισχύουν τα αναγραφόµενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, κατά τη σειρά
προτεραιότητας που ορίζεται.
1.2 Λάθη ή παραλείψεις των συµβατικών τευχών µπορεί να διορθώνονται
πριν την υπογραφή της σύµβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη
δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη των διαγωνιζοµένων και στην υποχρέωση του
∆ήµου να µη µεταβάλει µονοµερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους
οι διαγωνιζόµενοι για τη διαµόρφωση της προσφοράς τους.
2. Ανωτέρα Βία
2.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύµβασης επισυµβούν γεγονότα ή περιστατικά
"ανώτερης βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγµένα βρίσκονται υπεράνω
του ελέγχου και της ευθύνης των συµβαλλοµένων, καθένα εκ των µερών
δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων,
εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεµποδίζουν την εκπλήρωσή τους.
Το παραπάνω δικαίωµα υφίσταται µόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες
των περιστατικών αυτών δεν ρυθµίζονται από το Νόµο, ή τη σύµβαση.
2.2 Η µη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της
αναστολής, δεν δηµιουργεί δικαίωµα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των
συµβαλλοµένων. ∆εν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η
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καταβολή αµοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των
άνω γεγονότων ή περιστατικών.
2.3 ∆ιαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση
της Σύµβασης δεν δικαιολογούν την εκ µέρους του Αναδόχου άρνηση
παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά
προβλέπονται στη Σύµβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόµο
ή την σύµβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωµα, ο Ανάδοχος αρνηθεί
την εκτέλεση της σύµβασης, ο ∆ήµος µπορεί να κηρύξει τον Ανάδοχο
έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόµου.
ΑΡΘΡΟ 10: Ποινικές ρήτρες
Εάν ο ανάδοχος δε συµµορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του µπορεί
να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, σύµφωνα
µε την Νοµοθεσία που περιγράφεται στην παρούσα, τη ∆ιακήρυξη και
γενικότερα σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία.
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο τη συλλογή του
ανακυκλώσιµου υλικού από κάποιο ή κάποια από τα σηµεία συλλογής
γεγονός που θα διαπιστώνεται από τον Φορέα και η καθυστέρηση δεν
υπερβαίνει τις τρεις εργάσιµες (3) ηµέρες, υποχρεούται να πληρώσει προς το
Φορέα ως ποινική ρήτρα ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της ηµερήσιας
εργολαβικής αποζηµίωσης για κάθε ηµέρα καθυστέρησης. Για καθυστέρηση
πέραν των τριών (3) ηµερών, του επιβάλλεται ποινική ρήτρα είκοσι τοις εκατό
(20%) της ηµερήσιας εργολαβικής αποζηµίωσης για κάθε ηµέρα
καθυστέρησης. Ως ηµερήσια εργολαβική αποζηµίωση για τους εν λόγω
υπολογισµούς νοείται το 1/30 του µηνιαίου εργολαβικού ανταλλάγµατος.
Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
παρακρατείται από τον αντίστοιχο λογαριασµό πληρωµής.
Σε περίπτωση που µε ευθύνη του αναδόχου η εκτέλεση των εργασιών
καθυστερήσει πάνω από δέκα (10) ηµέρες σε κάποιο ή σε κάποια από τα
σηµεία συλλογής, ο Φορέας δικαιούται να ακυρώσει τη σύµβαση και να
εισπράξει την αξία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κηρύσσοντας
τον ανάδοχο έκπτωτο, µε απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα.
ΑΡΘΡΟ 11: ∆ιοικητική – δικαστική επίλυση διαφορών
Οι διαφορές µεταξύ του εργοδότη και του Αναδόχου επιλύονται κατά τα
λεπτοµερώς αναφερόµενα στη σχετική κείµενη νοµοθεσία. Η διοικητική και η
δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύµβασης, εκτός και
αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόµο.
Μύρινα, 21/07/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ17 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΑΒΑΛΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Η ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΗΜΝΟΥ Α.Ε
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αποκοµιδή Ανακυκλώσιµων Υλικών ∆ήµου Λήµνου

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Αποκοµιδή ανακυκλώσιµων υλικών ∆ήµου
Λήµνου και µεταφορά στους στο ΣΜΑ

2

∆ικαίωµα προαίρεσης (πρόσληψη ενός
επιπλέον εργάτη για διάστηµα 2 µηνών)

∆ΑΠΑΝΗ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
(αριθµητικώς)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (αριθµητικώς)
(στην οποία περιλαµβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση καθώς και
οι υπέρ τρίτων κρατήσεις µε τον τρόπο που προβλέπεται στην
προκήρυξη, χωρίς Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ολογράφως)

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.
ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
(αριθµητικώς)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. (ολογράφως)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ηµεροµηνία
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