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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κέρκυρα: 04/10/2021

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Φορέας: Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

&Διαποντίων Νήσων

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήση:2021
Προϋπολογισμός: 37.200,00€

Κώστα Γεωργάκη 38

Κ.Α.:20.6279.002

49100 Κέρκυρα
Πληροφορίες : Σπυρίδων Κορωνάκης
Τηλ.: 2661364611
e-mail:gram_epixergou@corfu.gov.gr

Η παρούσα μελέτη αφορά την επεξεργασία 3000 άχρηστων στρωμάτων. Στο χώρο του παλιού
σκοπευτηρίου (πρώην ΧΑΔΑ) έχει συσσωρευτεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός οικιακών στρωμάτων. Η
εναπόθεση αυτών των παλαιών στρωμάτων στο χώρο αυτό προκαλεί ρύπανση του περιβάλλοντος,
κατάληψη του χώρου άνευ ουσίας, ενώ γενικότερα η εικόνα του χώρου είναι αντιαισθητική. Τα άχρηστα
αυτά στρώματα δεν μπορούν να οδηγηθούν σε ταφή ούτε στο χώρο του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου (έχει κλείσει
και βρίσκεται στη φάση της αποκατάστασης) ούτε σε κάποιο άλλο νόμιμα αδειοδοτημένο χώρο.
Επομένως για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, για αποσυμφόρηση,
ευπρεπισμού και καλλωπισμού του χώρου πρέπει να απομακρυνθούν από τον συγκεκριμένο χώρο και να
επεξεργαστούν από νόμιμα αδειοδοτημένο συνεργείο. Ο χώρος αυτός θα μπορεί να αξιοποιηθεί για την
κάλυψη αναγκών της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων που πρόκειται να κατασκευαστεί στη θέση
«Ακροκέφαλος Τεμπλονίου».
Συγκεκριμένα η διαδικασία επεξεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια:
1. Συλλογή και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.
2. Διάρρηξη του περιβάλλοντος υφάσματος με εργαλεία χειρός.
3. Χειρωνακτική αφαίρεση – συλλογή μεταλλικών ελατηρίων.
4. Συγκέντρωση υφάσματος και υλικού παρεμβύσματος (αφρολέξ-βαμβάκι) σε κοντέϊνερ σκεπασμένο
για αποφυγή ύγρανσης
Κατόπιν αυτών με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου θα γίνει προώθηση των υλικών αυτών προς
ανακύκλωση. Με το πέρας της διαδικασίας ο ανάδοχος θα προσκομίσει τις αντίστοιχες βεβαιώσεις από
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τις εταιρείες ανακύκλωσης που προώθησε τα υλικά, που θα αναφέρουν ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία
ανακύκλωσης.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος:
 Να κατέχει άδεια για Διάλυση (R12) OTKZ κατ. M1-N1 και λοιπών κατηγοριών
 Να κατέχει άδεια για Αξιοποίηση (R12- R13) Μεταλλικών απορριμμάτων
 Να κατέχει άδεια για Αποθήκευση (R13) ΗΛΣΣ
 Να κατέχει άδεια για σημείο συλλογής (R12- R13) ΑΗΗΕ εντός πεδίου Εναλλακτικής Διαχείρισης
Ο αντίστοιχο κωδικός CPV είναι:
90510000-5 (διάθεση και επεξεργασία απορριμμάτων).
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των Τριάντα Επτά Χιλιάδων Διακοσίων Ευρώ(37.200,00€)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %, θα βαρύνει την με Κ.Α. 20.6279.002 σχετική πίστωση του
οικονομικού έτος 2021και θα περιλαμβάνει
Αναλυτικά η υπηρεσία περιλαμβάνει:
1. Συλλογή και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.
2. Διάρρηξη του περιβάλλοντος υφάσματος με εργαλεία χειρός.
3. Χειρωνακτική αφαίρεση – συλλογή μεταλλικών ελατηρίων.
4. Συγκέντρωση υφάσματος και υλικού παρεμβύσματος (αφρολέξ-βαμβάκι) σε κοντέϊνερ σκεπασμένο
για αποφυγή ύγρανσης και
5. Την προώθηση των υλικών αυτών προς ανακύκλωση.

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

Κέρκυρα, 04-10-2021

Κέρκυρα, 04-10-2021

Σπύρος Κορωνάκης
ΠΕ 3/Α Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κέρκυρα: 04/10/2021

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Φορέας: Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

&Διαποντίων Νήσων

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Χρήση: 2021

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός: 37.200,00€

Κώστα Γεωργάκη 38

Κ.Α.: 20.6279.002

49100 Κέρκυρα
Πληροφορίες : Σπυρίδων Κορωνάκης
Τηλ.: 2661364611
e-mail: gram_epixergou@corfu.gov.gr

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1.

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Τεμάχιο

ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ(€)

ΜΟΝΑΔΑΣ(€)
3.000

10,00

30.000,00

Φ.Π.Α. 24%

7.200,00

ΣΥΝΟΛΟ

37.200,00

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

Κέρκυρα, 04-10-2021

Κέρκυρα, 04-10-2021

Σπύρος Κορωνάκης
ΠΕ 3/Α Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κέρκυρα: 04/10/2021

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Φορέας: Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

&Διαποντίων Νήσων

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήση: 2021
Προϋπολογισμός: 37.200,00€

Κώστα Γεωργάκη 38

Κ.Α.:20.6279.002

49100 Κέρκυρα
Πληροφορίες : Σπυρίδων Κορωνάκης
Τηλ.: 2661364611
e-mail: gram_epixergou@corfu.gov.gr

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο της υπηρεσίας
Η παρούσα μελέτη αφορά την επεξεργασία 3000 άχρηστων στρωμάτων. Η επιλογή του αναδόχου, θα
γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των

προσφερόμενων υπηρεσιών, για όσες προσφορές ικανοποιούν τις απαιτήσεις της μελέτης σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως αυτός τροποποιήθηκε
βάσει του Ν.4782/2021 (Α' 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
 του νόμου 4782/2021(Α' 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου
των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
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2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.»,
 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”»,
 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του ν.4555/2018 (Α' 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα Κλεισθένης)»,
 του ν.4605/2019 (Α' 52) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο)
από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) –Μέτρα για την
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
 του ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α΄ 43) «Εκσυγχρονισμός και αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών
κλινικών, σύσταση εθνικού οργανισμού δημόσιας υγείας σύσταση εθνικού ινστιτούτου νεοπλασιών και
λοιπές διατάξεις»
 του άρθρου 18 του ν. 4469/2017 (ΦΕΚ62Α/03-05-2017) «εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης
οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις»
όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και όλες τις συναφείς ερμηνευτικές εγκυκλίους.
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Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία
1. «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου (ΚτΕ)» ή «Αναθέτουσα Αρχή» : Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας
&Διαποντίων Νήσων, Δ/νση: Κ. Γεωργάκη 38, ΚΕΡΚΥΡΑ 49100 e-mail :
gram_epixergou@corfu.gov.gr
2. «Ανάδοχος»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο

ή συνεταιρισμός ή κοινοπραξία στο οποίο θα

κατακυρωθεί ο διαγωνισμός
3. «Δημοπρατούσα Αρχή» ή (ΔΑ)» και «Αναθέτουσα Αρχή»: Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας &
Διαποντίων Νήσων.
4. «Διευθύνουσα Υπηρεσία»: Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου/Τμήμα Διαχείρισης Απορριμμάτων
5. «Προϊσταμένη Αρχή»: Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας &Διαποντίων Νήσων ή η Οικονομική Επιτροπή
κατά περίπτωση
6. «Διαγωνιζόμενος»- « Προσφέρων»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση που θα υποβάλλει
προσφορά.
7. «Επιτροπή Διαγωνισμού»: Το αρμόδιο/α για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών
όργανο/α της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο
λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών
οργάνων της διοίκησης.
8. «Τεύχη Διαγωνισμού»: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται στους
συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας, με την ακόλουθη σειρά ισχύος:
Α. Οικονομική προσφορά
Β. Προϋπολογισμός μελέτης
Γ. Συγγραφή υποχρεώσεων
Δ. Τεχνική Έκθεση
9. «Σύμβαση» : Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία
καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.
10. «Συμβατικό Τίμημα» : Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η υπηρεσία.
11. «Επιτροπή Παραλαβής (Ε.Π.)» : Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία
εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των
δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την
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επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων της
σύμβασης.
Άρθρο 4ο : Προϋπολογισμός της υπηρεσίας
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των Τριάντα Επτά Χιλιάδων Διακοσίων Ευρώ (37.200,00€)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %, θα βαρύνει την με Κ.Α. 20.6279.002 σχετική πίστωση του
οικονομικού έτος 2021.
Ο αντίστοιχος κωδικός CPV είναι:
90510000-5 (διάθεση και επεξεργασία απορριμμάτων).
Άρθρο 5ο : Τεχνικές Προδιαγραφές
Ο Ανάδοχος θα έχει τη συνολική ευθύνη για την άρτια εκτέλεση της όλης διαδικασίας. Συγκεκριμένα η
διαδικασία επεξεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια:
1. Συλλογή και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.
2. Διάρρηξη του περιβάλλοντος υφάσματος με εργαλεία χειρός.
3. Χειρωνακτική αφαίρεση – συλλογή μεταλλικών ελατηρίων.
4. Συγκέντρωση υφάσματος και υλικού παρεμβύσματος (αφρολέξ-βαμβάκι) σε κοντέϊνερ σκεπασμένο
για αποφυγή ύγρανσης
Κατόπιν αυτών με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου θα γίνει προώθηση των υλικών αυτών προς
ανακύκλωση.Με το πέρας της διαδικασίας ο ανάδοχος θα προσκομίσει τις αντίστοιχες βεβαιώσεις από
τις εταιρείες ανακύκλωσης που προώθησε τα υλικά, που θα αναφέρουν ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία
ανακύκλωσης.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος:
 Να κατέχει άδεια για Διάλυση (R12) OTKZ κατ. M1-N1 και λοιπών κατηγοριών
 Να κατέχει άδεια για Αξιοποίηση (R12- R13) Μεταλλικών απορριμμάτων
 Να κατέχει άδεια για Αποθήκευση (R13) ΗΛΣΣ
 Να κατέχει άδεια για σημείο συλλογής (R12- R13) ΑΗΗΕ εντός πεδίου Εναλλακτικής Διαχείρισης
Για την αποφυγή ατυχημάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένους να παίρνει όλα τα κατάλληλα για κάθε
περίπτωση μέτρα. Επίσης, ο ανάδοχος καθίσταται ο μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για τυχόν
ατυχήματα που μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε αιτία στο προσωπικό που χρησιμοποιείται και προς
τρίτα πρόσωπα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας και κατά τη διαδρομή προς αυτήν σύμφωνα με
τα παρακάτω:
 Συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις ''Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και
ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων''
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 Συμμόρφωση με την Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφαλείας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ.
159/99 κλπ.)
Άρθρο 6ο: Τρόπος ανάθεσης της υπηρεσίας
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118Ν.
4412/16 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 Ν.
4782/2021 με ισχύ την 1/6/2021 σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο 142 Ν. 4782/2021.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά, μόνο
βάσει τιμής για κάθε είδος σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.
Άρθρο 7ο : Δικαίωμα Συμμετοχής
7.1. 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
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.
7.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
7.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Άρθρο8ο : Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. (περ. γ παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).
Επίσης δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, διότι η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το
ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν
4412/2016.
Άρθρο 9ο : Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικός φορέας,
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα
από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
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9.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ 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 στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2017
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών
συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία
πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία
δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375
(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις),
390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων
23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της
απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων
187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020
(Α’103),
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά:
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί
το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
9.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
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Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και
την επικουρική ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 8.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.
9.3. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
9.4. Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
8.1 και 8.2 εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει
καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό
αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο,
μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω
ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή
του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από
τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
9.5. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
9.6.Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
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Άρθρο 10ο: Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα συνοδεύουν την προσφορά. Οι Υποψήφιοι

οφείλουν να

καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους (παρ. 1 άρθρο 73 Ν. 4412/16):
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ 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 στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2017
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών
συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία
πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία
δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375
(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις),
390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των
άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία
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ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα
εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων
32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά:
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
Β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους
μέλους. (Να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται
χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του).
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Γ) Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης. (Να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται
χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του)
Δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπόδειγμα της οποίας συνοδεύει την παρούσα μελέτη.
Ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986περί μη επιβολής σε βάρος του προσφέροντος
οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του
Ν.4782/2021).
ΣΤ)Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i)για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα).
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες
σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον
απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την
οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί
εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
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Άρθρο 11ο : Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
11.1.

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας υπηρεσίας.
11.2.

Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας &Διαποντίων Νήσων στο Μαράσλειο
Μέγαρο, Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ. 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ.
Σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο θα υπάρχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ένας ξεχωριστός
σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά. Επίσης στην εξωτερική πλευρά του φακέλου θα
αναγράφονται τα ακόλουθα :
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς τον ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Για την

«Υπηρεσία Επεξεργασίας Στρωμάτων»
Προϋπολογισμός Μελέτης : 37.200,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)
(Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών …… / …… /2021 ώρα …………...)
«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του (ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα), την
επωνυμία και το διακριτικό τίτλο (επί νομικών προσώπων,

εταιρειών ή συνεταιρισμών), την

ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει) , αριθμούς τηλεφώνων.
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων Προσφερόντων από το ίδιο
φυσικό πρόσωπο.
11.3. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης.
Η τιμή δίνεται σε ευρώ ανά τεμάχιο όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Στην τιμή (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) περιλαμβάνεται η όλη διαδικασία της επεξεργασίας των
στρωμάτων όπως αυτή περιγράφεται στην τεχνική έκθεση της παρούσας μελέτης μέχρι και το τελικό
στάδιο της ανακύκλωσης.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται
Στις προσφορές θα πρέπει: α) να δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ, β) να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή για κάθε
προσφερόμενο είδος να μην υπερβαίνει την αντίστοιχη του Προϋπολογισμού της σύμβασης.
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Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, υποβάλλεται σε
σφραγισμένο φάκελο.
Άρθρο 12ο: Τρόπος Ανάθεσης τηςυπηρεσίας
Η παρούσα σύμβαση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και το κριτήριο κατακύρωσης θα
είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των
προσφερόμενων υπηρεσιών.
Άρθρο 13ο : Διάρκεια Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης
13.1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πραγματοποιήσει την υπηρεσία μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται,
πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του
ν. 4412/2016.
13.2. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός
χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη εκτέλεση της υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της
υπηρεσίας δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
13.3. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να έχει εκτελεστεί η υπηρεσία, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος.
Άρθρο 14ο : Παραλαβή της προσφερόμενης υπηρεσίας
Επειδή η εκτιμώμενη αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι ίση με το ποσό της παρ. 1 του άρθρου 118,
περί απευθείας ανάθεση, η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει με βεβαίωση που θα εκδοθεί από τον
αρμόδιο προϊστάμενο της διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου για την οποία προορίζεται η εν λόγω
υπηρεσία (παρ. 1 άρθρο 107 του ν. 4782/2021).
Ο αρμόδιος προϊστάμενος, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους θα συντάξει βεβαίωση οριστικής
παραλαβής ή προσωρινής παραλαβής στο οποίο αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους
όρους της σύμβασης, εφόσον οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της
σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των
παρεχομένων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 219 του ν. 4412/16.
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Για την εφαρμογή της παρ. 3 ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου προϊστάμενου μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, ο προϊστάμενος υποχρεούται να
προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να
συντάξει σχετική βεβαίωση οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
προϊστάμενου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των
οριζόμενων

στο

άρθρο

220,

περί

απόρριψης

παραδοτέου

και

αντικατάστασης.

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του
παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση παραλαβής της παρ. 2 ή βεβαίωση
με παρατηρήσεις της παρ. 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Οι βεβαιώσεις που συντάσσονται από τον προϊστάμενο κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους
αναδόχους.
Άρθρο 15ο : Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση
τμηματικών παραδόσεων των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 102 παρ. 5 του ν. 4782/2021 καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών.
Άρθρο 16ο : Κήρυξη Οικονομικού Φορέα έκπτωτου - Κυρώσεις
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου προϊσταμένου
της υπηρεσίας για την οποία προορίζονται οι υπηρεσίες, εφόσον δεν παραδώσει ή δεν παράσχει τις
υπηρεσίες μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω
περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις
διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών
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στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε εύλογη προθεσμία η
οποία θα οριστεί κατά την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης και δεν θα είναι μικρότερη των δεκαπέντε
(15) ημερών.
Αν η προθεσμία που θα τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί,
κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας
συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Άρθρο 17ο: Εφαρμοστέο Δίκαιο
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτός
τροποποιήθηκε από τον ν. 4782/2021, οι όροι της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από
την εμφάνισή της, τα μέρη υπόκεινται για την επίλυσή της στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων που
εδρεύουν στην Κέρκυρα.
Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

Κέρκυρα, 04-10-2021

Κέρκυρα, 04-10-2021

Σπύρος Κορωνάκης
ΠΕ 3/Α Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟΣ :

ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

ΤΚ:

(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
 Η προσφορά μου ισχύει για εννέα (9) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης, την οποία έλαβα γνώση και
αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της
 Τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή
 Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για
αναβολή ή ακύρωση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης
 Η εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης

Κέρκυρα:…..…/…….2021
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κέρκυρα: 04/10/2021

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Φορέας: Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

&Διαποντίων Νήσων

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Χρήση: 2021

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός: 37.200,00€

Κώστα Γεωργάκη 38

Κ.Α.: 20.6279.002

49100 Κέρκυρα
Πληροφορίες : Σπυρίδων Κορωνάκης
Τηλ.: 2661364611
e-mail: gram_epixergou@corfu.gov.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α/Α

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1.

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Τεμάχιο

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ(€)

3.000
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ

Κέρκυρα …./…../2021

Ο προσφερών
(σφραγίδα – υπογραφή)
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ΔΑΠΑΝΗ(€)

