
     

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Βόλος                01/04/2020       
Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  & ΣΠΟΡΑΔΩΝ                       Αρ. Πρωτ/λου: 849
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                                                                  
ΣΤΕΡΕΩΝΑΠΟΒΛΗΤΩΝ                                               
(ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                 
Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντά 141                                                                            
Πληροφορίες: Μουτζούρης  Στυλιανός  
Τηλέφωνο : 24210 27220

                                                                                       

ΔΙΕΘΝΗΣ  ΑΝΟΙΧΤΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Υγειονομική ταφή απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Α Π.Σ. Βόλου, περιόδου  2020

CPV  90530000
Διακήρυξη

                                             
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Προϋπολογισμός : 495.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Βόλος              01/04/2020
Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  & ΣΠΟΡΑΔΩΝ                                Αρ. Πρωτ/λου: 849           
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                                                                                     
ΣΤΕΡΕΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ                                                                                          
(ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ       
                                                                                               

Διακήρυξη
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων   Νομού

Μαγνησίας

      Προκηρύσσει  Διεθνή  Aνοιχτό  Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό,
με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με
τίτλο  «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΤΑΦΗ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  Χ.Υ.Τ.Α   Π.Σ.  ΒΟΛΟΥ,
ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2020» σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό  πρωτ.:  788/20-03-2020  Mελέτη
του  Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης, με ηλεκτρονικές προσφορές και με
κριτήριο  κατακύρωσης  την  χαμηλότερη  τιμή,  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
(Χ.Υ.Τ.Α) Π.Σ. Βόλου.
      Η δαπάνη για την εργασία έχει προϋπολογισθεί  στο ποσό των  495.000,00€
(πλέον Φ.Π.Α. 24%) και θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους :
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Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.)   Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ  141

Πόλη ΒΟΛΟΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός 38221

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός  ΝUTS EL 613

Τηλέφωνο 2421027220-28568

Φαξ 2421027208

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο sydisanmagnisias@gmail.com

Αρμόδιος για πληροφορίες ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν

ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): Μέσω της διαδικτυακής πύλης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 

β)  Οι  προσφορές  πρέπει  να  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  στην  διεύθυνση  :
www.promitheus.gov.gr

γ)  Περαιτέρω πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  από την  διεύθυνση :  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΤΕΡΕΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   (ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ.  Ν.  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)
Διεύθυνση: Κωνσταντά  141 Τ.Κ.:38221,  Βόλος ,τηλ :2421027220 -28568 και
φαξ:2421027208.

ΑΡΘΡΟ 1
Ισχύουσες Διατάξεις

      Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από :
Τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και

υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24 Ε.Ε. και 2014/25 Ε.Ε.)»όπως
ισχύει

Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
Τις διατάξεις του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
 Τις  διατάξεις  του  Ν.4155/2013  «Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»
Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες

και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

Την με αριθμό πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιο με θέμα
«Ενημέρωση  για  το  Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
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(ΕΣΗΔΗΣ)»
Την Υπουργική Απόφαση 114218 (ΦΕΚ 1016/17-11-1997 τ. Β) «Περί κατάρτισης

πλαισίου προδιαγραφών διαχείρισης στερεών αποβλήτων»
Την Υπουργική Απόφαση  Η.Π 29407/3508  (ΦΕΚ 1572/19-12-2002 τ. Β) «Μέτρα

και όροι για την υγειονομική ταφή αποβλήτων»
Την Υπουργική Απόφαση  Η.Π 50910/2727  (ΦΕΚ 1909/22-12-2003 τ. Β) «Μέτρα

και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός
Σχεδιασμός Διαχείρισης»

Την  Οδηγία  2003/33/ΕΚ  περί  κριτηρίων  και  διαδικασιών  αποδοχής  των
αποβλήτων στους Χ.Υ.Τ.Α.

    Την με  υπ΄ αριθμό   14/2020 απόφαση  Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης
διενέργειας   διεθνούς  ανοιχτού  ηλεκτρονικού  δημόσιου  διαγωνισμού  της
υπηρεσίας  Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Α  Π.Σ. Βόλου περιόδου
2020   και τεχνικών προδιαγραφών .

   Την με αριθμό  26/2020 απόφαση Εκτελεστικής  Επιτροπής  περί έγκρισης  όρων
διακήρυξης 

   Την με αριθμό  25/2020 απόφαση Εκτελεστικής  Επιτροπής   για έγκριση δαπανών
και διάθεση  πιστώσεων.

    Η με αρ. αποφ.  809/2020  δέσμευση πίστωσης.

ΑΡΘΡΟ 2
Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση

      Η  συνολική  δαπάνη  για  την  εργασία  προϋπολογίσθηκε  στο  ποσό  των
495.000,00€ πλέον  Φ.Π.Α.  24%),  θα  χρηματοδοτηθεί  δε  από  ιδίους  πόρους  του
ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.  Ν.  Μαγνησίας  και  θα  βαρύνει  τον  προϋπολογισμό  εξόδων  του
Συνδέσμου στον Κ.Α. 10-7312.02  με  το ποσό των  495.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.
24%)  κατά το οικονομικό έτος 2020.

ΑΡΘΡΟ 3 
Συμβατικά στοιχεία

      Τα τεύχη δημοπράτησης  τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της εργασίας 
κατά σειρά ισχύος είναι:

• Η Σύμβαση

• Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας

• Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου

• Το Τιμολόγιο και ο προϋπολογισμός της Μελέτης

• Η  Συγγραφή Υποχρεώσεων

• Η Τεχνική Περιγραφή –Μελέτη

ΑΡΘΡΟ 4 
Χρόνος - Τρόπος Διενέργειας Διαγωνισμού
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      Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  μέσω  της
διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
  Η Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 
02/04/2020
  Ημερομηνία  έναρξης  υποβολής  προσφορών  06/04/2020     
  Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 05/05/2020  και ώρα 
15:00
      Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
      Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία
μέσω  του  συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα,  με  υπηρεσίες
χρονοσήμανσης  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  παρ.3  του  άρθρου  6  του
Ν.4155/2013  και  το  άρθρο  6  της  ΥΑ Π1-2390/2013  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

ΑΡΘΡΟ 5 
Παροχή  διευκρινίσεων

Τα σχετικά  αιτήματα παροχής  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά,  το
αργότερο 12 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
ήτοι  μέχρι την  23/04/2020 και απαντώνται αντίστοιχα 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  από  εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς
φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί  (όνομα χρήστη και  κωδικό πρόσβασης)  και  απαραίτητα το
ηλεκτρονικό  αρχείο  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων  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.
Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  παρατείνει  την  προθεσμία  παραλαβής  των
προσφορών,  ούτως  ώστε  όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  να
μπορούν  να  λάβουν  γνώση  όλων  των  αναγκαίων  πληροφοριών  για  την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από
τον  οικονομικό  φορέα  έγκαιρα,  δεν  έχουν  παρασχεθεί  το  αργότερο  έξι  (6)
ημέρες  πριν  από  την  προθεσμία  που  ορίζεται  για  την  παραλαβή  των
προσφορών,  β)  όταν  τα  έγγραφα  της  σύμβασης  υφίστανται  σημαντικές
αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή
των αλλαγών.

Όταν  οι  πρόσθετες  πληροφορίες  δεν  έχουν  ζητηθεί  έγκαιρα  ή  δεν  έχουν
σημασία  για  την  προετοιμασία  κατάλληλων  προσφορών,  δεν  απαιτείται
παράταση των προθεσμιών.
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ΑΡΘΡΟ 6 
Τόπος - Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας – Συνθήκες Εργασίας

      Ο χώρος παροχής της εργασίας από τον ανάδοχο, είναι ο Χώρος Υγειονομικής 
Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου, που 
βρίσκεται στην περιοχή «Κάκκαβος» της Δ.Ε. Αισωνίας του Δήμου Βόλου. 
       Η προϋπολογιζόμενη χρονική διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας (συμβατική
διάρκεια συνεργασίας των μερών), ορίζεται σε  επτά (7)  μήνες  από την υπογραφή
της  σύμβασης  ή  μέχρι  την  εξάντληση  του  συνολικού  προϋπολογισμού  αυτής,
λαμβανομένης  υπόψη  της  προσφερόμενης   έκπτωσης  του  αναδόχου,  εάν  αυτή
συντελεστεί  σε συντομότερο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, η ακριβής χρονική διάρκεια
της σύμβασης  εξαρτάται από την συνολική  ποσότητα αποβλήτων που θα εισέλθουν
στον Χ.Υ.Τ.Α.  Π.Σ. Βόλου προς θραύση – σύνθλιψη και υγειονομική ταφή, κατά την
διάρκεια  ισχύος  της  σύμβασης   μεταξύ  του  ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.  Ν.  Μαγνησίας   και  του
Αναδόχου.
       Η υποβολή προσφοράς συμμετοχής στη δημοπρασία, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο
ότι  οι  διαγωνιζόμενοι  έχουν  επισκεφτεί  και  ελέγξει  πλήρως  τη  φύση  και  την
τοποθεσία της εργασίας και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών
υλοποίησης αυτής,  κυρίως  σε ότι  αφορά τις  πάσης  φύσεως  πηγές  λήψης υλικών,
θέσεις  προσωρινής  ή  οριστικής  απόθεσης  προϊόντων  εκσκαφής,  τις  μεταφορές,
διάθεση,  διαχείριση  και  αποθήκευση  υλικών,  δυνατότητα  εξασφάλισης
εργατοτεχνικού  εν  γένει  προσωπικού,  νερού,  ηλεκτρικού  ρεύματος  και  οδών
προσπέλασης,  τις  επικρατούσες  κλιματολογικές  συνθήκες,  τις  διακυμάνσεις  της
στάθμης υδάτων ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο υλοποίησης της εργασίας,
την διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα
των ευρισκομένων στην περιοχή καταλλήλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, το είδος και
τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και
κατά την εκτέλεση των εργασιών και οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις
εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος της εργασίας σε συνδυασμό με τους όρους της
Σύμβασης.  

ΆΡΘΡΟ 7
Τεχνικές προδιαγραφές

      Η εκτέλεση των εργασιών  θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές όπως αυτές
περιγράφονται  στην  με  αρ.  πρωτ.:788/20-03-2020 Μελέτη  του  Συνδέσμου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας.

ΑΡΘΡΟ 8
Δεκτοί στον Διαγωνισμό_- Τυπικά προσόντα συμμετοχής

1. Δικαίωμα 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 ΣΔΣ, 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 

5

20PROC006512815 2020-04-02



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.
2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την
υποβολή προσφοράς
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
4.  Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις που
υποβάλλουν  κοινή  προσφορά  και  από  το  αντικείμενο  των  δραστηριοτήτων  των
οποίων προκύπτει η συνάφεια των εργασιών τους με την προκηρυσσόμενη εργασία
και έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση της ζητούμενης εργασίας, όπως αυτή
περιγράφεται στην με αρ. πρωτ.: 788/20-03-2020 Μελέτη του Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας.
Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό,  φυσικά  ή νομικά  πρόσωπα ιδιωτικού  δικαίου,
ενώσεις  ή  κοινοπραξίες  αυτών,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  πρέπει  να  έχουν
αποδεδειγμένη ενασχόληση, ικανότητες και  τεκμηριωμένη εμπειρία στο τομέα της
υγειονομικής ταφής μη επικινδύνων αποβλήτων, που αποδεικνύεται ως εξής:
α) από την εκτέλεση όμοιων υπηρεσιών για διάστημα κατ’ ελάχιστον ενός (1) έτους
την  τελευταία   οκταετία  (2012  μέχρι  σήμερα),  σε  Χ.Υ.Τ.Α.  ίσης  ή  μεγαλύτερης
δυναμικότητας των 85.000 τν/έτος  με χρήση οδοντωτού συμπιεστή απορριμμάτων, η
οποία αποδεικνύεται από συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου,
ως εξής:

1. Για  τα  έργα  ιδιωτικού  χαρακτήρα  απαιτείται  η  επισύναψη  των  σχετικών
συμβάσεων και τιμολογίων.

2. Για τα έργα που υλοποιήθηκαν, με αντισυμβαλλόμενους φορείς του δημοσίου
τομέα,  εκτός  των  συμβάσεων  απαιτείται,  και  σχετική  βεβαίωση  καλής
εκτέλεσης, που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση Αναθέτουσα Αρχή, από
την  οποία  πιστοποιείται   η  έντεχνη  υλοποίηση  (αποπεράτωση,  καλή
εκτέλεση).  Σε  περίπτωση  μη  προσκόμισης  της  ανωτέρω  βεβαίωσης  δεν
τεκμηριώνεται η αναφερόμενη εμπειρία.

Η  έννοια  της διαθέσιμης  εμπειρίας εκ μέρους των συμμετεχόντων  στον διαγωνισμό
προσδιορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αριθμό 234/2018 Πράξη του Ζ΄
Κλιμακίου του  Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Οι  διαγωνιζόμενοι  πρέπει  να  διαθέτουν  την εμπειρία  αυτή  αυτοτελώς  ή  ως  μέλη
Κοινοπραξίας, με συμμετοχή σ΄ αυτήν τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Σε
περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος  είναι  Κ/Ξ τότε  ένα τουλάχιστον μέλος  της  Κ/Ξ
πρέπει να διαθέτει την ανωτέρω εμπειρία
β) από την διάθεση του παρακάτω εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, που
θα περιληφθεί αντίστοιχα και στην «ομάδα έργου» :

• Ενός  Πολιτικού  (1)  Μηχανικού,  με  πτυχίο  ή  δίπλωμα  Σχολής  ή  Τμήματος
Ανώτατου  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος  (Πανεπιστημίου)  της  ημεδαπής  ή
ισότιμο αντίστοιχων σχολών/τμημάτων της  αλλοδαπής,  και  θα οριστεί   ως
γενικός  υπεύθυνος – συντονιστής – τεχνικός  ασφαλείας  του έργου.

• Ενός Χημικού (1) Μηχανικού ή Περιβαλλοντολόγου Μηχανικού, με πτυχίο ή
δίπλωμα  Σχολής  ή  Τμήματος  Ανώτατου  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος
(Πανεπιστημίου) της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχων σχολών/τμημάτων της
αλλοδαπής. 
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Κατά  την  διάταξη  του  άρθρου  307  Ν.4412/2016,  οι  διαγωνιζόμενοι  για  να
ενισχύσουν  την  τεχνική  τους  ικανότητα  και  εμπειρία  (την  οποία  είτε  δεν  έχουν
καθόλου είτε  έχουν,  αλλά όχι  ολόκληρη - π.χ.  μέρος  της  ζητούμενης  εμπειρίας  ή
μέρος του αναγκαίου προσωπικού), μπορούν να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων
εταιρειών ή φυσικών προσώπων, που δεν μετέχουν στο διαγωνισμό και θα τεθούν
στη διάθεσή τους για την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν
με αυτούς δεσμούς συγκεκριμένης νομικής μορφής. Η δέσμευση αυτή αποδεικνύεται
με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του τρίτου (προκειμένου για νομικό πρόσωπο) ή
υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου για φυσικό πρόσωπο και θα εγγυάται την αδιάλειπτη
παροχή  αυτής  καθ’  όλη  την  διάρκεια  υλοποίησης  της  Σύμβασης  του  Έργου.  Η
διακοπή  της  συνεργασίας  του  Αναδόχου  με  τον  παρέχοντα  την  δάνεια
εμπειρία/ικανότητα κατά τη διάρκεια της σύμβασης για οιαδήποτε αιτία,  αποτελεί
λόγο καταγγελίας της σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Οι  συμμετέχοντες,  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ιδιωτικού  δικαίου,  ενώσεις  ή
κοινοπραξίες αυτών, επί ποινή αποκλεισμού, για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας
υποχρεούνται να διαθέτουν (σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Διακήρυξη, όσον
αφορά στα μέσα απόδειξης της διάθεσης αυτών σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα
στην με αριθμό 234/2018 Πράξη  του Ζ΄ Τμήματος  του  Ελεγκτικού Συνεδρίου) τον
κάτωθι απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό με τους ανάλογους χειριστές.
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός για την εκτέλεση της υγειονομικής ταφής επιλέγεται
ανάλογα με τη δυναμικότητα του ΧΥΤΑ, την τεχνική εκμετάλλευση και τον τρόπο
της  επιτόπου  διάθεσης  και  πρέπει  να  είναι  κατάλληλος  για  όλες  τις  απαιτήσεις
συμπιέσεως και προώθησης – διάστρωσης των απορριμμάτων. Ήτοι:

• Έναν  σπαστήρα  -  θραυστήρα  (schredder)  σύμμικτων  και
ογκωδών απορριμμάτων. Ο σπαστήρας - θραυστήρας (schredder) σύμμικτων
και  ογκωδών απορριμμάτων  διευκολύνει  σημαντικά  τη  διαχείριση  των
απορριμμάτων και συμβάλει στην παράταση της ζωής του ΧΥΤΑ λόγω της
δημιουργίας ομοιογενούς υλικού (εξαφάνιση των μεγάλων κενών, καλύτερη
εκμετάλλευση  του  χώρου)  και  σύγχρονη  μείωση  του  όγκου  των
απορριμμάτων.   Μετά  από  τον  τεμαχισμό  -  θραύση  των  απορριμμάτων  η
διαχείριση  έχει  τα  ακόλουθα  πλεονεκτήματα:  η  συμπίεση  της  μάζας  των
απορριμμάτων είναι μεγαλύτερη , οι κίνδυνοι πυρκαγιάς ελαττώνονται λόγω
της  συμπίεσης  της  μάζας  των  απορριμμάτων,  γίνεται  γρήγορη  ζύμωση
(μείωση όγκου),  ο χώρος υγειονομικής ταφής έχει  ικανοποιητική εμφάνιση
κατά  τη  διάρκεια  της  εκμετάλλευσης,  μειώνεται  ο  όγκος  των  υγρών
αποβλήτων (στραγγίδια). 
Ο σπαστήρας  -  θραυστήρας (schredder)  αποτελείται  από  μεταλλική  ταινία
όπου τροφοδοτεί περιστρεφόμενο ρότορα με σφυριά θραύσης-σύνθλιψης. Η
δυναµικότηταά του θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 τόνους ανά ώρα σε
οικιακά  απορρίµµατα  και  τουλάχιστον  20  τόνους  ανά  ώρα  σε  ογκώδη
αντικείµενα (έπιπλα, παλέτες, κορµούς δέντρων, στρώµατα κ.λπ.),  ώστε να
έχει τη δυνατότητα σύνθλιψης σε 8ωρη βάση του συνολικού ημερήσιου όγκου
των απορριμμάτων (ογκώδη, πράσινα και μικτά απορρίμματα). 
Η  λειτουργία  του  µηχανήµατος  θα  γίνεται  από κινητήρα  εσωτερικής
καύσης diesel  ή ηλεκτροκινητήρα/ηλεκτροκινητήρες  συνολικής  ισχύος
τουλάχιστον   220 HP. Επιθυµητό είναι οι κινητήρες να διαθέτουν σύστηµα
προστασίας  µε  έλεγχο  θερµοκρασίας  (PTC)  κατά  IP55  και  να  υπάρχει
κεντρικό σύστηµα λίπανσης. 
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Ο  σπαστήρας  -  θραυστήρας (schredder) θα  είναι  τοποθετημένος  σε
ρυμουλκούμενο σασί. Η κίνησή του στον χώρο εργασίας θα πραγματοποιείται
ή με τη βοήθεια άλλου μηχανήματος (φορτωτή ή εκσκαφέας-φορτωτή) ή με
υδραυλικό  κινητήρα  που  θα  εφαρμόζεται  επάνω  στους  τροχούς  της
ρυμούλκας. 

• Έναν  ελαστιχοφόρο  εκσκαφέα  -  φορτωτή,  με  κάδο  γενικής  χρήσεως
χωρητικότητας κατ΄ ελάχιστο 0,5m3

• Έναν προωθητή γαιών τύπου D8 ή παρεμφερή. Ο προωθητής γαιών τύπου D8
διαθέτει την κατ' ελάχιστον απαραίτητη ιπποδύναμη και βάρος, ώστε να έχει
την αναγκαία προωθητική ικανότητα για να κινείται επί των απορριμμάτων
και να επιτυγχάνει την διάστρωση του ημερήσιου φορτίου απορριμμάτων του
ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου.

• Έναν οδοντωτό  συμπιεστή  (κατσικοπόδαρο).  Οι  συμπιεστές  απορριμμάτων
τύπου "κατσικοπόδαρος" είναι ειδικά μηχανήματα διαχείρισης  απορριμμάτων
με  μεταλλικούς  τροχούς  εφοδιασμένους  με  δόντια  ή  λεπίδες.
Προδιαγράφονται  ανάλογα  με  το  βάρος  τους,  αφού  με  το  βάρος  τους
επιτυγχάνεται  η απαραίτητη σύνθλιψη και συμπίεση των απορριμμάτων.  Ο
λόγος ιπποδύναμης ανά tn βάρους λειτουργίας πρέπει να είναι κατάλληλος για
εργασία  κάτω από δύσκολες  συνθήκες  και  υψηλές  θερμοκρασίες.  Για  την
δυναμικότητα του ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση του
συμπιεστή  απορριμμάτων  τύπου  κατσικοπόδαρου  με  ελάχιστο  βάρος  30
τν. Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει συνολικά τέσσερις κυλίνδρους/τροχούς
συμπίεσης εμπρός — πίσω με ανεξάρτητη κίνηση ανά τροχό, ώστε να έχουν
την δυνατότητα μεγάλου συνολικού πλάτους συμπίεσης απορριμμάτων σ' ένα
πλήρη κύκλο. Οι κύλινδροι /τροχοί θα διαθέτουν κωνικά δόντια ή λεπίδες για
καλύτερο  τεμαχισμό  και  συμπίεση  των  απορριμμάτων με  τέσσερις
ανεξάρτητους σιδερένιους τροχούς ως προς την κίνηση και την ανάρτηση με
βάρος  σε  κατάσταση  λειτουργίας  τουλάχιστον  30  τόνους  και  ισχύ
τουλάχιστον 320 ΗΡ.

• Έναν ερπυστριοφόρο φορτωτή ισχύος τουλάχιστον 190 ΗΡ. 

5.  Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν
να  συμμορφώνονται  με  τα  ακόλουθα  πρότυπα  για  εργασίες  υγειονομικής  ταφής
απορριμμάτων: 
α) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
Απαιτείται  η  προσκόμιση  πιστοποιητικών  εκδιδόμενων  από  ανεξάρτητους
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα
πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  κατά  ISO9001:2015  που  παραπέμπουν  σε
συστήματα  διασφάλισης  ποιότητας,  τα  οποία  βασίζονται  στη  σχετική  σειρά
ευρωπαϊκών προτύπων και  έχουν πιστοποιηθεί  από διαπιστευμένους  οργανισμούς.
Αναγνωρίζονται  ισοδύναμα  πιστοποιητικά  από  οργανισμούς  εδρεύοντες  σε  άλλα
κράτη  -  μέλη.  Τα  πιστοποιητικά  που  ζητούνται  πρέπει  να  έχουν  εκδοθεί  από
ανεξάρτητους  οργανισμούς  και  να  βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, και να πληρούν
όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016. 
β) Πρότυπα διασφάλισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία 
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Απαιτείται  η  προσκόμιση  πιστοποιητικών  εκδιδόμενων  από  ανεξάρτητους
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα
πρότυπα διασφάλισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά ISO45001:2018,
τα  οποία  βασίζονται  στη  σχετική  σειρά  ευρωπαϊκών  προτύπων  και  έχουν
πιστοποιηθεί  από  διαπιστευμένους  οργανισμούς.  Αναγνωρίζονται  ισοδύναμα
πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Τα πιστοποιητικά
που  ζητούνται  πρέπει  να  έχουν  εκδοθεί  από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  και  να
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης υγείας  και  ασφάλειας  στην εργασία,  και  να  πληρούν όλες  τις  άλλες
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016.  

γ) Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Απαιτείται  η  προσκόμιση  πιστοποιητικών  εκδιδόμενων  από  ανεξάρτητους
οργανισμούς  που  βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  συμμορφώνεται  με
συγκεκριμένα  συστήματα  ή  πρότυπα  όσον  αφορά  την  περιβαλλοντική  διαχείριση
κατά  ISO14001:2015,  παραπέμπουν  στο  σύστημα  οικολογικής  διαχείρισης  και
ελέγχου (EMAS) της Ένωσης ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που
έχουν  αναγνωριστεί,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  45  του  Κανονισμού  (ΕΚ)  αριθμ.
1221/2009  ή  σε  άλλα  πρότυπα  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  βασιζόμενα  σε
αντίστοιχα  ευρωπαϊκά ή  διεθνή  πρότυπα που έχουν  εκδοθεί  από διαπιστευμένους
οργανισμούς.  Αναγνωρίζονται  ισοδύναμα  πιστοποιητικά  από  οργανισμούς
εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. 

ΑΡΘΡΟ 9
Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό :

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. -
Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία
εγγραφής.  
Οι οικονομικοί φορείς  αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον
σύνδεσμο  «Εγγραφείτε  ως  οικονομικός  φορέας»,  την  εγγραφή  τους  σε  αυτό
(παρέχοντας  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  και  αποδεχόμενοι  τους  όρους  χρήσης
του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:
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 και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
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-  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  στα  οικεία
Παραρτήματα  του  Ν  4412/2016,  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  έργων,
προμηθειών  και  υπηρεσιών,  αντίστοιχα,  και  σύμφωνα  με  τους
προβλεπόμενους  όρους  στο κράτος  μέλος  εγκατάστασης του οικονομικού
φορέα,  στα  οποία  να  δηλώνεται/αποδεικνύεται  η  εγγραφή  τους  σε
επαγγελματικό  ή  εμπορικό  μητρώο,  προσκομιζόμενα  εντός  τριών  (3)
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο)
στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά
μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
Ο  υποψήφιος  χρήστης  ενημερώνεται  από  το  Σύστημα  ή  μέσω  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου  σχετικά  με  την  εξέλιξη  του  αιτήματος  εγγραφής  του.  Εφόσον  το
αίτημα  εγγραφής  εγκριθεί,  ο  υποψήφιος  χρήστης  λαμβάνει  σύνδεσμο
ενεργοποίησης  λογαριασμού  ως  πιστοποιημένος  χρήστης  και  προβαίνει  στην
ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

ΑΡΘΡΟ 10
Εγγυήσεις

Οι  κάτωθι  αναγραφόμενες  εγγυήσεις  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται  από  το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να  παρέχονται  με  γραμμάτιο  του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού.
      Οι  εγγυήσεις  συμμετοχής  και  καλής  εκτέλεσης  θα  έχουν  συνταχθεί,  κατά
περίπτωση, κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις των
άρθρων 72 και 302 του Ν 4412/2016, ορίζονται δε ως κάτωθι:

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό

.1 Η  Εγγύηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό,  ορίζεται  σε  ποσοστό  2%  της
προεκτιμώμενης   αξίας  της  σύμβασης  (μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.),
ήτοι σε  9.900,00€. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς και της
ενδεχόμενης παράτασης, δηλαδή συνολικά τουλάχιστον   τριακόσιες  ενενήντα
πέντε (395)  ημέρες  από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.  Σε
περίπτωση  που  η  διάρκεια  ισχύος  της  προσφοράς  λήξει,  ο  ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.  Ν.
Μαγνησίας  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.

2. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά
του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες
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δεν προσκομίσει  εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

3. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, κατά 
περίπτωση, μετά: 
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή
την έκδοση απόφασης επί  ασκηθείσας  προδικαστικής  προσφυγής κατά της
απόφασης κατακύρωσης
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την
έκδοση απόφασης επ’ αυτών  
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο
δ) την έκδοση οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από
τα  επόμενα  στάδια  της  διαδικασίας  ανάθεσης  είτε  την  έκδοση  οριστικής
απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β΄ του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται
σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και
κατατίθεται υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο πριν ή ταυτόχρονα με την υπογραφή της
Σύμβασης. 
Σε  περίπτωση  τροποποίησης  της  Σύμβασης,  η  οποία  συνεπάγεται  αύξηση  της
συμβατικής αξίας, κατ΄ άρθρο 30 παρ. 2 της παρούσας Διακήρυξης, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος  να  καταθέσει  πριν  την  τροποποίηση,  συμπληρωματική  εγγύηση  το
ύψος  της  οποίας  ανέρχεται  σε  ποσοστό  5%  επί  του  ποσού  της  αύξησης,  μη
υπολογιζόμενου  του ΦΠΑ. 
      Οι  υποχρεώσεις  του  Αναδόχου  από  την  εγγύηση  αίρονται  μόνο  δια  της
επιστροφής σ’ αυτόν της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση του Συνδέσμου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας ότι εξέλειψε ο λόγος για τον οποίο
κατετέθη. 
      Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την λήξη του χρόνου της σύμβασης και ύστερα από
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους και μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο
πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται
παρατηρήσεις,  η  επιστροφή  των  ως  άνω  εγγυήσεων  γίνεται  μόνο  μετά  την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων. 

ΑΡΘΡΟ 11
Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό

      Οι Διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού οφείλουν να καταθέσουν τα κάτωθι 
Δικαιολογητικά:

• Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  ίση με το 2% της προεκτιμώμενης
αξίας  της  σύμβασης  εκτός  Φ.Π.Α.,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  10  της
παρούσας διακήρυξης.

• Το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης   (Ε.Ε.Ε.Σ),  όπως
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προβλέπεται  στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016  όπως
ισχύει,  το  οποίο  θα  δηλώνει  ότι  διαθέτει  τα  τυπικά  προσόντα
συμμετοχής που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 8 της παρούσας
Διακήρυξης.

• Τεχνική Προσφορά, η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις
και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα αρχή με
την Διακήρυξη και τα συνοδεύοντα αυτήν συμβατικά τεύχη.

Η  Τεχνική  Προσφορά  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική
ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος.  Στη  συνέχεια,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  Σε αντίθετη  περίπτωση, το σύστημα
παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον 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.
Μαζί  με  την  τεχνική  προσφορά  θα  υποβληθούν  από  τον  προσφέροντα
ηλεκτρονικά και τα ακόλουθα στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού:

 Οργανόγραμμα  με  τη  στελέχωση  της  ομάδας  παροχής  των  ζητούμενων
υπηρεσιών όπου θα παρουσιάζονται τα καθήκοντα και η κατανομή ευθυνών
μεταξύ  των  μελών  της  ομάδας,  καθώς  και  στοιχεία  για  την
αποτελεσματικότητα  της  δράσης  της  σε  αντίστοιχες  παρασχεθείσες
υπηρεσίες,  συνοδευόμενο  από  Υπεύθυνη  Δήλωση,  από  τον  νόμιμο
εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου, συνοδευόμενη από πίνακα του προσωπικού
της  ομάδας  παροχής  της  υπηρεσίας,  στην  οποία  θα  δηλώνεται  και  ο
συντονιστής της.

 Υπεύθυνη δήλωση από το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου για τον
εξοπλισμό που διαθέτει για την εκτέλεση της σύμβασης συνοδευόμενη από
πίνακα του εξοπλισμού, στον οποίο θα αναφέρονται το είδος, η ιπποδύναμη
καθώς και αποδεικτικά  κατοχής των ζητούμενων μηχανημάτων (τιμολόγια
ή/και άδειες μηχανημάτων).

Τα ανωτέρω στοιχεία  της  τεχνικής  προσφοράς  του  διαγωνιζομένου  υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που μεταξύ των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς
που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν
έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα, και κατά συνέπεια δεν
φέρουν  την  ψηφιακή  του  υπογραφή,  απαιτείται,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  να
προσκομιστούν  στην Αρμόδια  Υπηρεσία  Διεξαγωγής  του Διαγωνισμού σε  έντυπη
μορφή,  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  (με
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα στοιχεία).
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.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΟ  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ) 
 σύμφωνα  με  το  άρθρο  79 του  Ν.  4412/2016,  από το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο
οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 8 της παρούσας Διακήρυξης
για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί στο άρθρο 8 της
παρούσας Διακήρυξης. 
Ένας  οικονομικός  φορέας  που  συμμετέχει  μόνος  του  και  δεν  στηρίζεται  στις
ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής,
πρέπει να συμπληρώσει ένα ΕΕΕΣ.
Ένας  οικονομικός  φορέας  που  συμμετέχει  μόνος  του,  αλλά  στηρίζεται  στις
ικανότητες μιας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων όσον αφορά την οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια, μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει το δικό
του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για
κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.
Τέλος, όταν σε μια διαδικασία συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, πρέπει να
δίδεται, για καθέναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα της ένωσης, χωριστό ΕΕΕΣ,
στο οποίο παρατίθενται  οι πληροφορίες  που απαιτούνται.  Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της
ένωσης, εκφρασμένο σε ποσοστό, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι  οικονομικοί  φορείς  υποβάλλουν  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης
(ΕΕΕΣ) σε μορφή αρχείου pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, και την παρούσα διακήρυξη.
Συγκεκριμένα, το ΕΕΕΣ υπογράφεται:
 στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής,
 στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών   εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από
τους διαχειριστές,
 στις  περιπτώσεις  ανωνύμων εταιρειών  (Α.Ε.),  από τον  Διευθύνοντα  Σύμβουλο,
καθώς και από όλα  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επισημαίνεται ότι στην ενότητα «Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα»
ή  Β:  Πληροφορίες   σχετικά  με  τους  εκπροσώπους  του  οικονομικού  φορέα»  του
Μέρους  Ι  του  ΕΕΕΣ,  θα  πρέπει  να  συμπληρωθούν  αναλυτικά  τα  στοιχεία
(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα) των προσώπων που υποχρεούνται κατά τα ανωτέρω να
υπογράψουν ψηφιακά το ΕΕΕΣ.
Για τη σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς
προτείνεται  να  χρησιμοποιήσουν  το  αναρτημένο  επικουρικό  αρχείο  XML,
προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την
απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF.
Σε  κάθε  περίπτωση  και  ανεξαρτήτως  της  ύπαρξης  επικουρικού  αρχείου  xml,  οι
οικονομικοί  φορείς  μπορούν να προσφεύγουν  απ’  ευθείας  στην νέα  ηλεκτρονική
υπηρεσία  του  ΕΣΗΔΗΣ  Promitheus ESPDint να  δημιουργούν  το  EΕΕΣ,  να
συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον διαγωνισμό και
αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το
εκτυπώνουν  σε  μορφή  pdf  προκειμένου  να  το  υπογράψουν  ψηφιακά  και  να  το
υποβάλλουν.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΕΕΕΣ, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς  μπορούν  να  δουν  την  σχετική  ανακοίνωση  στην  διαδικτυακή  πύλη
www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ

13

20PROC006512815 2020-04-02



 

AΡΘΡΟ 12
Τιμές Προσφορών 

      Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν  i) την προσφερόμενη τιμή σε ευρώ ανά
μονάδα  μέτρησης  ήτοι  για  κάθε  τόνο  υγειονομικής  ταφής  απορριμμάτων  ii)  το
ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%)

ΑΡΘΡΟ 13
Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην
ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική
γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε
με το ν. 1497/1984 (Α΄188).1

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς
και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι
νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε
από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη
χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται  αντίστοιχα  η  κατάθεση  οιουδήποτε  δημόσιου  εγγράφου  και
δικαιολογητικού  που  αφορά  αλλοδαπή  Επιχείρηση  με  τη  μορφή  επικυρωμένης
φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο
Προξενείο  της  χώρας του προσφέροντος,  είτε  από το  πρωτότυπο έγγραφο με  την
σφραγίδα  ‘’Apostile”  σύμφωνα  με  την  συνθήκη  της  Χάγης  της  05-10-61.  Η
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454
του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  -εταιρικά  ή  μη-  με  ειδικό
τεχνικό  περιεχόμενο  μπορούν  να  υποβάλλονται  σε  άλλη  γλώσσα.  Στην  αγγλική,
χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 14
Ισχύς Προσφορών

  Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον τριακοσίων  τριάντα πέντε  (335) ημερών από την ημέρα του

διαγωνισμού, σε περίπτωση δε που με την λήξη της περιόδου των τριακοσίων τριάντα
πέντε ημερών  (335) ημερών δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού, αυτή
παρατείνεται αυτοδίκαια κατά τριάντα (30) ημέρες χωρίς να χρειάζεται η συναίνεση 
του προσφέροντος.

1
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      Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 335 ημερών, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.  Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας μπορεί
με  έγγραφη  γνωστοποίηση  προς  τους  διαγωνιζόμενους  να  ζητήσει  την  παράταση
ισχύος των προσφορών.
      Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
      

ΑΡΘΡΟ 15
Υποβολή Προσφορών

      Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω
της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr, του  Ε.Σ.H.ΔΗ.Σ.  μέχρι  την
καταληκτική ημερομηνία  05/05/2020  ημέρα Τρίτη  και ώρα  15:00  που ορίζει η
παρούσα Διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με
τα  αναφερόμενα  στο  Ν.  4155/13  (ΦΕΚ/Α/29-5-2013),  στο  άρθρο  11  της   Υ.Α.
Π1/2390/2013  (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες
λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.H.ΔΗ.Σ.). 
Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς   και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία

μέσω  του  συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το
άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας
λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η Αναθέτουσα Αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του
διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

ΑΡΘΡΟ 16
Περιεχόμενα 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».

Α. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου ««Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά»
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  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 κάτωθι δικαιολογητικά :
Α) Το Ευρωπαϊκό  Ενιαίο Έγγραφο  Σύμβασης  (Ε.Ε.Ε.Σ.) όπως  προβλέπεται στην
παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει όπου θα δηλώνει ότι
διαθέτει  τα τυπικά προσόντα συμμετοχής που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 8
της παρούσας Διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί,
σε  μορφή  αρχείων  τύπου  XML και  PDF,  στη  διαδικτυακή  πύλη
www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ  και  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της
διακήρυξης (Παράρτημα Α). 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το
EEEΣ  για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
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Β) Την εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας Διακήρυξης.
Τα παραπάνω έγγραφα   συμμετοχής προσκομίζονται  σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα) 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Γ) Την Τεχνική Προσφορά, η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα αρχή με την Διακήρυξη και τα
συνοδεύοντα αυτήν συμβατικά τεύχη.
Η  Τεχνική  Προσφορά  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική
ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος.  Στη  συνέχεια,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  Σε αντίθετη  περίπτωση, το σύστημα
παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον 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.
Μαζί  με  την  τεχνική  προσφορά  θα  υποβληθούν  από  τον  προσφέροντα
ηλεκτρονικά και τα ακόλουθα στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού:

 Οργανόγραμμα  με  τη  στελέχωση  της  ομάδας  παροχής  των  ζητούμενων
υπηρεσιών όπου θα παρουσιάζονται τα καθήκοντα και η κατανομή ευθυνών
μεταξύ  των  μελών  της  ομάδας,  καθώς  και  στοιχεία  για  την
αποτελεσματικότητα  της  δράσης  της  σε  αντίστοιχες  παρασχεθείσες
υπηρεσίες,  συνοδευόμενο  από  Υπεύθυνη  Δήλωση,  από  τον  νόμιμο
εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου, συνοδευόμενη από πίνακα του προσωπικού
της  ομάδας  παροχής  της  υπηρεσίας,  στην  οποία  θα  δηλώνεται  και  ο
συντονιστής της.

 Υπεύθυνη δήλωση από το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου για τον
εξοπλισμό που διαθέτει για την εκτέλεση της σύμβασης συνοδευόμενη από
πίνακα του εξοπλισμού, στον οποίο θα αναφέρονται το είδος, η ιπποδύναμη
καθώς και αποδεικτικά  κατοχής των ζητούμενων μηχανημάτων (τιμολόγια
ή/και άδειες μηχανημάτων).

Τα ανωτέρω στοιχεία  της  τεχνικής  προσφοράς  του  διαγωνιζομένου  υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που μεταξύ των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς
που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν
έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα, και κατά συνέπεια δεν
φέρουν  την  ψηφιακή  του  υπογραφή,  απαιτείται,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  να
προσκομιστούν  στην Αρμόδια  Υπηρεσία  Διεξαγωγής  του Διαγωνισμού σε  έντυπη
μορφή,  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  (με
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα στοιχεία).
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.

Β. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου Οικονομική προσφορά
      Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του προσφέροντα.
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      Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
      Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική  φόρμα του συστήματος.  Στην συνέχεια,  το σύστημα παράγει  σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  Σε αντίθετη  περίπτωση, το σύστημα
παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
      Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία

ΑΡΘΡΟ 17
Διοικητικές  Προσφυγές

      Οι  διοικητικές προσφυγές που αφορούν στην παρούσα  διαγωνιστική  διαδικασία
υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρο 360 επ.).
     Υποβάλλονται μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε 
μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.  

      
ΑΡΘΡΟ  18

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το  πιστοποιημένο  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  για  την  αποσφράγιση  των  προσφορών
αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των
προσφορών,  κατά  το  άρθρο  100  του  ν.  4412/2016,  ακολουθώντας  τα  εξής
στάδια:

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την  11/05/2020 και ώρα   11:00 π.μ.

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική 
Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η 
αναθέτουσα αρχή

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η 
αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που
συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της
κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  καλέσει  τους  οικονομικούς  φορείς  να
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά  που έχουν
υποβληθεί,  ή  να  διευκρινίσουν  το  περιεχόμενο  της  τεχνικής  ή  οικονομικής
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 19

17

20PROC006512815 2020-04-02



Αξιολόγηση προσφορών

      Η αξιολόγηση των  προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δύο
στάδια,  το  πρώτο  εκ  των  οποίων  περιλαμβάνει  έλεγχο  των  δικαιολογητικών
συμμετοχής  και  το  δεύτερο  την  αποσφράγιση  και  έλεγχο  των  οικονομικών
προσφορών 

      Α. Αξιολόγηση ηλεκτρονικού (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Τεχνική Προσφορά».  
      Μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  η  αρμόδια  επιτροπή
αξιολόγησης  του  διαγωνισμού,  που  έχει  ορισθεί  από  τον  Σύνδεσμο  Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας και τα μέλη της,  πιστοποιημένοι  χρήστες του
συστήματος, προβαίνει στον έλεγχο του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τεχνική Προσφορά»  και συγκεκριμένα.
•  Ελέγχει  την  συμφωνία  της  προσφοράς  προς  τους  όρους  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.
• Ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν και
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών.
• Συντάσσει και υπογράφει τα επιμέρους κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των
φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
•  Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι  πιστοποιημένοι  χρήστες  από τον
Σύνδεσμο  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  Ν.  Μαγνησίας  απευθύνουν  αιτήματα
στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί
υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί  φορείς  παρέχουν τις
διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
•  Έπειτα  από  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  συντάσσει  πρακτικό  το  οποίο
υποβάλλεται προς έγκριση στην εκτελεστική επιτροπή του Συνδέσμου.
Μετά την έγκριση του πρακτικού από την Εκτελεστική Επιτροπή , η απόφαση της
τελευταίας  κοινοποιείται   στους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος και με τον
τρόπο αυτό οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την
απόρριψη  της  προσφοράς  τους  προκειμένου  να  υποβάλουν  τις  προβλεπόμενες
διοικητικές προσφυγές.

      Β . Αξιολόγηση ηλεκτρονικού (υπό)φακέλου  «Οικονομική προσφορά».  
      Οι ηλεκτρονικοί  υποφάκελοι  των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται
ηλεκτρονικά  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  σύστημα  οργάνων,  σε
ημερομηνία  και  ώρα  που  θα  γνωστοποιηθεί  στους  συμμετέχοντες  των  οποίων  οι
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
      Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών η αρμόδια
επιτροπή  αξιολόγησης  του  διαγωνισμού,  που  έχει  ορισθεί  από  τον  Σύνδεσμο
Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων Ν.  Μαγνησίας  και  τα μέλη της,  πιστοποιημένοι
χρήστες  του  συστήματος,  προβαίνει  στον  έλεγχο  του  (υπό)φακέλου  «Οικονομική
προσφορά» και συγκεκριμένα.
•  Ελέγχει  την  ορθότητα  της  Οικονομικής  Προσφοράς  των  διαγωνιζομένων,  και
απορρίπτει  τις  προσφορές  που  κρίνει  απαράδεκτες.  Απαράδεκτες  κρίνονται
προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη
σύμφωνες με τους όρους της Διακήρυξης και αναγράφει στο πρακτικό τους λόγους
που καθιστούν απαράδεκτη την προσφορά
• Καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζομένων με τις παραδεκτές οικονομικές προσφορές.
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•  Έπειτα  από  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  συντάσσει  πρακτικό  το  οποίο
υποβάλλεται προς έγκριση στην εκτελεστική επιτροπή του Συνδέσμου.
Μετά την έγκριση του πρακτικού από την Εκτελεστική Επιτροπή , η απόφαση της
τελευταίας  κοινοποιείται   στους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος και με τον
τρόπο αυτό οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την
απόρριψη  της  προσφοράς  τους  προκειμένου  να  υποβάλουν  τις  προβλεπόμενες
διοικητικές προσφυγές.

ΑΡΘΡΟ 20
Κρίση  αποτελέσματος  διαγωνισμού

      Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
      Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης των οικονομικών προσφορών διενεργείται
κλήρωση από την Εκτελεστική Επιτροπή μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και
κατόπιν προσκλήσεως των διαγωνιζομένων, που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές, με
τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.
      1. Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού ως  το  αρμόδιο  για  την  αξιολόγηση  των
αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  όργανο,  με  αιτιολογημένη  γνωμοδότησή  της,
μπορεί να προτείνει 
      α. Την κατακύρωση της εργασίας 
      β. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
  γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία
της  διαπραγμάτευσης,  όταν  συντρέχει  λόγος  επείγοντος,  που  δεν  οφείλεται  σε
υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
      2. Η  Εκτελεστική   Επιτροπή έπειτα  από  την  γνωμοδότησή  της  Επιτροπή
Αξιολόγησης αποφασίζει:
      α.  Την έγκριση ή την ακύρωση (συνολικά ή μερικά) του αποτελέσματος της
δημοπρασίας
    β. τη ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την ανάθεση της εργασίας
με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης
      γ. την τελική ματαίωση της εργασίας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους
όρους.
      Αν  ο  Σύνδεσμος  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  Ν.  Μαγνησίας  κρίνει
ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, έπειτα από απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου.  Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο μειοδότης δεν
μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση κατά του Συνδέσμου, από την αιτία αυτή.
 

ΑΡΘΡΟ 21
Διαδικασία  ανάδειξης  μειοδότη – κατακύρωση

      Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, στον μειοδότη τον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά, με μορφή αρχείου pdf, σχετική 
ειδοποίηση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
      α) Την ανατεθείσα εργασία
      β) Την ποσότητα.
      γ) Την τιμή.
      δ) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν 
αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών.
     ε)Τα στοιχεία της απόφασης  της  Eκτελεστικής  Επιτροπής για την κατακύρωση 
του διαγωνισμού.
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      στ) Το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης που οφείλει να προσκομίσει 
      Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα 
από γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης.

ΑΡΘΡΟ 22
Υποχρεώσεις Αναδόχου

    Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, ως προς την υλοποίηση της εργασίας, είναι αυτές
που  περιγράφονται  αναλυτικά  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  την  συγγραφή  των
υποχρεώσεων  της  με  αριθμό  πρωτ.:788/20-03-2020 Μελέτης  του  Συνδέσμου
Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  Ν.  Μαγνησίας,  οι  οποία  αποτελεί  αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας Διακήρυξης   

ΑΡΘΡΟ 23
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

      Ο μειοδότης στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί η εργασία, υποχρεούται μέσα
σε  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  ημερομηνία   της  σχετικής  ειδοποίησης   που   του
αποστέλλεται  ηλεκτρονικά  να  υποβάλλει  ηλεκτρονικά  μέσω  του  συστήματος,  σε
μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με  σήμανση  « Δικαιολογητικά Κατακύρωσης » :
1.  Πιστοποιητικά  αρμόδιας  Δικαστικής  ή  Διοικητικής  Αρχής  από  τα  οποία  να
προκύπτει ότι:

Α. Δεν  τελούν  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
Β. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης,  αναγκαστικής  διαχείρισης,  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία.

2. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως
προς  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  τους  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του
διαγωνισμού, σύμφωνα με την  ισχύουσα  Ελληνική Νομοθεσία
3. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
4. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για
επάγγελμα συναφές με την προκηρυσσόμενη εργασία.
5.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής
δράσης της αριθ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής  Ένωσης 
β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου
1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1
της  αριθ.  91/308/ΕΟΚ  οδηγίας  του  Συμβουλίου,  για  την  πρόληψη
χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), 
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στ) απάτη (386-388 Π.Κ.),  
ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), 
η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.),
θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.),
 ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), 
κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 
Γίνεται μνεία ότι τα υπό στοιχεία α έως δ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον 
αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση,  ενώ τα υπό στοιχεία ε έως κ,
μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματός του.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή
του από διαγωνισμούς και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
7.  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.  1599/86  ότι  δεν  λειτουργεί  υπό  καθεστώς
νομικών περιορισμών
8.  Κατάλογο  και  συνοπτική  περιγραφή  των  κυριοτέρων  εργασιών
υγειονομικής  ταφής  απορριμμάτων,  σε  Χ.Υ.Τ.Α  ίσης  ή  μεγαλύτερης
δυναμικότητας των 85.000 τν/έτος, τα οποία υλοποίησαν κατά την τελευταία
οκταετία (2012 μέχρι σήμερα) στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με ένδειξη της
οικονομικής  τους  αξίας,  του  χρόνου  υλοποίησης,  του  χρησιμοποιούμενου
μηχανοκίνητου  εξοπλισμού,  του παραλήπτη και  του ποσοστού συμμετοχής
του διαγωνιζομένου σε αυτό.
Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων Ν.  Μαγνησίας  διατηρεί  το
δικαίωμα  να  επικοινωνήσει  με  οποιονδήποτε,  που  θα  αναφέρει  ο
διαγωνιζόμενος στις ανωτέρω καταστάσεις για επιβεβαίωση των στοιχείων.
9.  Οργανόγραμμα με τα επιστημονικά στελέχη της ομάδας έργου, όπου θα
παρουσιάζονται τα καθήκοντα τους. Η στελέχωση της ομάδας έργου θα είναι
σύμφωνη  με  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις,  όπως  ορίζονται  στο  άρθρο  8  της
παρούσας Διακήρυξης. Συγκεκριμένα το οργανόγραμμα θα αποτελείται από
τα εξής υποβαλλόμενα στοιχεία: 
- Πίνακα της ομάδας έργου, με αναφορά στο επιστημονικό προσωπικό αυτής
και τα καθήκοντά του, και στο οποίο θα δηλώνεται και ο συντονιστής της. 
-  Αποδεικτικά  των  τίτλων  σπουδών  κάθε  μέλους  της
επιστημονικής ομάδας.
- Βεβαιώσεις εμπειρίας κάθε μέλους της επιστημονικής ομάδας, οι
οποίες  θα  πιστοποιούν την  συμμετοχή  και  την  διάρκεια
συμμετοχής  του  σε  λειτουργία  υγειονομικής  ταφής
απορριμμάτων.  Για  τα  έργα  ιδιωτικού  χαρακτήρα  απαιτείται  η
επισύναψη  των  σχετικών  συμβάσεων  και  τιμολογίων.  Αν  οι
εργασίες  αφορούν  σε  φορείς  του  δημοσίου  τομέα,  απαιτείται
σχετική  βεβαίωση,  που  έχει  εκδοθεί  από την  κατά  περίπτωση
αναθέτουσα αρχή.
-  Το  επιστημονικό  προσωπικό  θα  υποβάλλει  υπεύθυνη  δήλωση  για  τις
εργασιακές  του σχέσεις  με  το διαγωνιζόμενο σχήμα (εταίροι,  υπάλληλοι  ή
συνεργάτες) καθώς και για την αποδοχή τους για τη συμμετοχή στην ομάδα
έργου.  
Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων Ν.  Μαγνησίας  διατηρεί  το
δικαίωμα  να  επικοινωνήσει  με  οποιονδήποτε,  που  θα  αναφέρει  ο
διαγωνιζόμενος στις ανωτέρω καταστάσεις για επιβεβαίωση των στοιχείων.
10.  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.  1599/86  ότι  εφόσον  αναδειχθεί  ανάδοχος
υλοποίησης της παραπάνω εργασίας και καθ’  όλη τη διάρκεια υλοποίησης
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αυτής,  θα  χρησιμοποιεί  το  παραπάνω  επιστημονικό  προσωπικό,   που  θα
παρέχουν  σ'  αυτόν  τις  υπηρεσίες  τους,  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  των
υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας Διακήρυξης.

11. Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν
να  συμμορφώνονται  με  τα  ακόλουθα  πρότυπα  για  εργασίες  υγειονομικής  ταφής
απορριμμάτων: 
α) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
Απαιτείται  η  προσκόμιση  πιστοποιητικών  εκδιδόμενων  από  ανεξάρτητους
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα
πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  κατά  ISO9001:2015  που  παραπέμπουν  σε
συστήματα  διασφάλισης  ποιότητας,  τα  οποία  βασίζονται  στη  σχετική  σειρά
ευρωπαϊκών προτύπων και  έχουν πιστοποιηθεί  από διαπιστευμένους  οργανισμούς.
Αναγνωρίζονται  ισοδύναμα  πιστοποιητικά  από  οργανισμούς  εδρεύοντες  σε  άλλα
κράτη  -  μέλη.  Τα  πιστοποιητικά  που  ζητούνται  πρέπει  να  έχουν  εκδοθεί  από
ανεξάρτητους  οργανισμούς  και  να  βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, και να πληρούν
όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016. 
β) Πρότυπα διασφάλισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία 
Απαιτείται  η  προσκόμιση  πιστοποιητικών  εκδιδόμενων  από  ανεξάρτητους
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα
πρότυπα διασφάλισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά ISO45001:2018,
τα  οποία  βασίζονται  στη  σχετική  σειρά  ευρωπαϊκών  προτύπων  και  έχουν
πιστοποιηθεί  από  διαπιστευμένους  οργανισμούς.  Αναγνωρίζονται  ισοδύναμα
πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Τα πιστοποιητικά
που  ζητούνται  πρέπει  να  έχουν  εκδοθεί  από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  και  να
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης υγείας  και  ασφάλειας  στην εργασία,  και  να  πληρούν όλες  τις  άλλες
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016.  

γ) Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Απαιτείται  η  προσκόμιση  πιστοποιητικών  εκδιδόμενων  από  ανεξάρτητους
οργανισμούς  που  βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  συμμορφώνεται  με
συγκεκριμένα  συστήματα  ή  πρότυπα  όσον  αφορά  την  περιβαλλοντική  διαχείριση
κατά  ISO14001:2015,  παραπέμπουν  στο  σύστημα  οικολογικής  διαχείρισης  και
ελέγχου (EMAS) της Ένωσης ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που
έχουν  αναγνωριστεί,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  45  του  Κανονισμού  (ΕΚ)  αριθμ.
1221/2009  ή  σε  άλλα  πρότυπα  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  βασιζόμενα  σε
αντίστοιχα  ευρωπαϊκά ή  διεθνή  πρότυπα που έχουν  εκδοθεί  από διαπιστευμένους
οργανισμούς.  Αναγνωρίζονται  ισοδύναμα  πιστοποιητικά  από  οργανισμούς
εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. 

12.  Πίνακα  προσωπικού  στον  οποίο  να  αναφέρεται  ότι  απασχολεί
τουλάχιστον δύο εργαζόμενους  χειριστές,  έναν εργαζόμενο βοηθό χειριστή
και έναν εργαζόμενο εργάτη.
13. Έγγραφα κυριότητας του ζητούμενου από  την Μελέτη  μηχανολογικού
εξοπλισμού, ως εξής :
ως  έγγραφα κυριότητας θεωρούνται  το τιμολόγιο αγοράς του τυχόν εν λόγου
εξοπλισμού και οι απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας. 
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    ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
    Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω και επιπλέον:

• Για  τους  προσωρινούς  μειοδότες  που  δεν  είναι  Ανώνυμες  Εταιρείες
Απόσπασμα του Καταστατικού της εταιρίας, από το οποίο να προκύπτει ποιοι
δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή τους και Πρακτικό απόφασης της
εταιρίας  με  την  οποία  θα  εγκρίνεται  η  συμμετοχή  της  Εταιρίας  στο
διαγωνισμό  και  παροχή  εξουσιοδότησης  για  υπογραφή  όλων  των
απαιτούμενων δικαιολογητικών συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς.  

• Για τις Ανώνυμες Εταιρίες
α) Το Φ.Ε.Κ. σύστασης καθώς και το Φ.Ε.Κ. εκπροσώπησης / συγκρότησης 
σε σώμα του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου του, κατά το χρόνο 
διενέργειας του διαγωνισμού.
β) Πρακτικό  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  με  την  οποία  θα
εγκρίνεται  η  συμμετοχή  της  Εταιρίας  στο  διαγωνισμό  και  παροχή
εξουσιοδότησης  για  υπογραφή  όλων  των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών
συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς

      ΕΝΩΣΕΙΣ ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
      Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε μέλος της ένωσης ή
της κοινοπραξίας και επιπλέον συμφωνητικό συνεργασίας με το οποίο ορίζεται και ο
εκπρόσωπος  της  ένωσης  ή  της  κοινοπραξίας  κατά  το  στάδιο  συμμετοχής  στο
διαγωνισμό,  ο  οποίος  θα  εξουσιοδοτείται  να  υπογράφει  για  λογαριασμό  της
κοινοπραξίας  ή  της  ένωσης  τα  έγγραφα  της  προσφοράς,  καθώς  και  κάθε  άλλο,
σχετικό με τον διαγωνισμό, έγγραφο.

    ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
    Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Νομικό πρόσωπο τα υπ' αριθμ. 2, 3, 8, 9, 10, 
11, 12 και 14 δικαιολογητικά υποβάλλουν : 
α) Οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. 
β) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι 
Α.Ε.
γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού Προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.

      Σημείωση
Οι  απαιτούμενες  δηλώσεις  ή  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  παρόντος  άρθρου
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση.
Όλα τα παραπάνω αναγραφόμενα δικαιολογητικά πλην των υπευθύνων δηλώσεων, 
προσκομίζονται  εντός τριών (3) εργάσιμων από την ηλεκτρονική υποβολή τους, στην
Υπηρεσία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας.

ΑΡΘΡΟ 24
Κατακύρωση  -  σύναψη  Σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
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προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του
ν.  4412/2016,  εκτός  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο,  ηλεκτρονικά  μέσω  του
συστήματος.
Τα  έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της
σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στo άρθρο 17
της παρούσας 
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα
με τα άρθρα 5 και 36 του ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός
υποβάλει  επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά  του άρθρου  23  της  παρούσης  
Η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του
συμφωνητικού  εντός  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  το  ως  άνω
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ
της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με
την ίδια διαδικασία,  γίνεται  στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
χαμηλότερη τιμή.
       Η Σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης και των τευχών
που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο Ανάδοχος ή με βάση την
έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η Σύμβαση δεν
μπορεί  να  περιέχει  όρους  αντίθετους  με  τα  παραπάνω  στοιχεία.  Η  Σύμβαση
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της εργασίας και τουλάχιστον τα εξής:
      α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της Σύμβασης.
      β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
      γ. Τις ανατιθέμενες εργασίες
      δ. Το ποσό της Σύμβασης
      ε. Τον τόπο,  και χρόνο παράδοσης και εκτέλεσης των εργασιών
      στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές υλοποίησης των εργασιών.
      ζ. Τον τρόπο πληρωμής του συμβατικού τιμήματος.
      η. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της εργασίας.
      
3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
      α. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες.
      β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η εργασία που παραδόθηκε.
      γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
      δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις

ΑΡΘΡΟ 25
Παραλαβή των εργασιών – Πιστοποίηση

      Η καθημερινή  πλήρης υλοποίηση της  υγειονομικής  ταφής,  σύμφωνα με  τα
παραπάνω,  θα  πιστοποιείται  στο  Πρωτόκολλο  Παραλαβής  της  Επιτροπής
Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των εργασιών.

      
ΑΡΘΡΟ 26
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Τρόπος Πληρωμής
          Η πληρωμή της αξίας της εργασίας υγειονομικής ταφής θα γίνεται μηνιαία μετά
την  παραλαβή  των  εργασιών  και  έπειτα  από  την  προσκόμιση  των  αντίστοιχων
τιμολογίων.
      Η μηνιαία αποζημίωση θα καταβάλλεται για πλήρως τετελεσμένη εργασία με την
σύνταξη  πιστοποίησης  και  ανακεφαλαιωτικών  λογαριασμών,  κατόπιν  έκδοσης
σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής των εργασιών, με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεσή της.
      Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του
ανάδοχου  εξαιτίας  συμβατικής  παράλειψης,  αυτή  θα  αφαιρείται  από το  ποσό της
οικείας  πιστοποίησης  και  η  διαφορά θα  αποτελεί  το  τελικά  πιστοποιούμενο  προς
πληρωμή ποσό.
      Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του
Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας.

ΑΡΘΡΟ 27
Κρατήσεις

Η συμβατική αξία  των εργασιών, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α, ο
οποίος  βαρύνει  τον  Σύνδεσμο  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  Ν.  Μαγνησίας
υπόκειται στις παρακάτω  κρατήσεις:

• Φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 8% για τις εργασίες

• Φόρος   υπερ   ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%

• Χαρτόσημο   ΕΑΑΔΗΣΥ  3,00%   επί  του  ποσού  που  προκύπτει   υπερ
ΕΑΑΔΗΣΥ 

• ΟΓΑ  Χαρτοσήμου   ΕΑΑΔΗΣΥ  20,00%  επί του ποσού  που προκύπτει
υπερ  ΕΑΑΔΗΣΥ 

• Φόρος  υπερ  ΑΕΠΠ 0,06%

• Χαρτόσημο  ΑΕΠΠ  3,00%  επί του ποσού που προκύπτει  υπερ   ΑΕΠΠ

• ΟΓΑ  Χαρτοσήμου  ΑΕΠΠ  20,00%  επί του ποσού που  προκύπτει  υπερ
ΑΕΠΠ

ΑΡΘΡΟ 28
Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό

      Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος 
έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης
και γνωρίζει  πλήρως  τις  συνθήκες  εκτέλεσης  της  προκηρυσσόμενης  εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 29
Δημοσιότητα

Α.  Δημοσίευση  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης
Προκήρυξη  της  παρούσας  σύμβασης  απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για 
δημοσίευση στις   30/03/2020  στην Υπηρεσία  Εκδόσεων της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Β.  Δημοσίευση  σε  εθνικό επίπεδο 
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Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  στο  Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη
διαδικτυακή  πύλη  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  :   http://www.promitheus.gov.gr,  όπου  έλαβε
Συστημικό Αριθμό …………………………
Προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  δεν  δημοσιεύεται  στο  τεύχος
Διακηρύξεων  Δημοσίων  Συμβάσεων  της  Εφημερίδας  της  Κυβέρνησης   σύμφωνα
με την δημοσίευση  της  57654/22/5/17  (Β1781) απόφασης  του Υπ.  Οικονομίας  και
Ανάπτυξης.
Προκήρυξη  (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό
Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : 
Προκήρυξη   (περίληψης   της  παρούσας  Διακήρυξης)  όπως  προβλέπεται  στην
περίπτωση  16 της παραγράφου  4 του άρθρου  2 του Ν. 3861/2010,  αναρτήθηκε  στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο http  ://  et  .  diavgei  .  gov  .  gr  / (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) αναρτάτε στο ΚΗΜΔΗΣ .
      Περίληψη της προκήρυξης αυτής θα αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του
Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας.
      H δαπάνη για τις δημοσιεύσεις στο τύπο θα βαρύνει τον ανάδοχο (εγκύκλιος 11
με  α.π  27754/28.6.2010)  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  Αποκέντρωσης  και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Οι Δαπάνες  δημοσίευσης  της  προκήρυξης  στην Επίσημη  Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  βαρύνουν  τον  προϋπολογισμό  της  Ένωσης. 

Άρθρο 30
Άλλα στοιχεία

      Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας, κρίνων βάσει των 
συμφερόντων του,  διατηρεί το δικαίωμα της ενεργοποίησης του παρόντος 
διαγωνισμού ή μέρος αυτού μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.
      Είναι δυνατή η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης, ύστερα από
συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και την υπογραφή νέας σύμβασης, υπό την
απαραίτητη  προϋπόθεση  ότι  με  την  συμφωνούμενη  παράταση  δεν  δημιουργείται
υπέρβαση  της  προϋπολογιζόμενης  συνολικής  δαπάνης  εκτέλεσης  της  εργασίας
(495.000,00€,  πλέον  Φ.Π.Α.  24%)  και  αντίστοιχη  οικονομική  επιβάρυνση  του
Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας.

Βόλος     01/04/2020

Ο Πρόεδρος
του Συνδέσμου  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων Νομού  Μαγνησίας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΑΝΩΤΗΣ 
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