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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 3334/10-02-2014 
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ΤΤααχχ..ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη::ΜΜιισσσσίίρριιαα,,θθέέσσηη  ΠΠααπποούύρραα  

ΡΡέέθθυυμμννοο  7744110000  

ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς::ΧΧρριισσττοοφφοορράάκκηη  ΣΣττυυλλιιααννήή  

ΤΤηηλλ..22883311005577994400  

FFaaxx::22883311005577993300  

eemmaaiill::cchhrriissttooffoorraakkii@@rreetthhyymmnnoo..ggrr  

  

  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 
. 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 1.238.938,05 ΕΥΡΩ 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 1.400.000,00 ΕΥΡΩ 
CPV: 90500000-2 : Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα 

 

 
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: H χαμηλότερη προσφορά 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Ημέρα Πέμπτη 10-04-2014  Ώρα:10:00έως10:15π.μ. 

 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Δ/νση Καθαριότητας,Μισσίρια, θέση Παπούρα,Ρέθυμνο 74100 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

«ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS GR433 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υπηρεσία εναπόθεσης και υγειονομικής ταφής 

απορριμμάτων. 

CPV:90500000-2:Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα 

και απόβλητα 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και  με 

κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη  προσφορά 

ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ελληνική 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσόν του ενός 

εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων κόμμα μηδέν 

μηδέν(1.400.000,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Από πόρους του Δήμου ΚΑ 20.6142.001 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Μέχρι έξι (6) εργάσιμες ημέρες  πριν τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

21/02/2014 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 

21-22/02/2014 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

21/02/2014 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
www.rethymno.gr ,Διατίθεται από την 21/02/2014 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αποστέλλονται ή παραδίδονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) 

ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης ή έξι (6) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει 

οριστεί για την υποβολή των προσφορών. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

10/04/2014 από 10:00 έως και 10:15π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ/νση Καθαριότητας,Μισσίρια , θέση Παπούρα  Ρέθυμνο 

Κρήτη 74100 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

10/04/2014 ώρα 10:15 π.μ. 

Δ/νση Καθαριότητας, Μισσίρια, θέση Παπούρα,Ρέθυμνο 

74100 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι η 

Ελληνική. Όλα τα έγγραφα, επικοινωνία με τους 

προσφέροντες-υποψηφίους Αναδόχους, καθώς και οι 

Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλωσσα 
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ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Εργασία Το αντικείμενο της Δημοπρατούμενης Σύμβασης, το οποίο 

περιλαμβάνει το σύνολο των υπό ανάθεση προϊόντων. 

Προσφέρων Οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων 

συμμετέχει στον διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό την 

σύναψη σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Εκπρόσωπος       

Προσφέροντα 

Ο υπογράφων την προσφορά, είτε ο ίδιος δηλαδή ο προσφέρων είτε ο 

νόμιμος καταστατικά εκπρόσωπος του, είτε πρόσωπο ειδικά 

εξουσιοδοτημένο από τον προσφέροντα για τον σκοπό αυτό. Σε 

περίπτωση ένωσης προσώπων, ο εκπρόσωπος πρέπει να είναι 

εξουσιοδοτημένος από όλα τα μέλη της ένωσης. 

Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη 

Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Δημοπρατούμενου 

Αντικειμένου. 

Αναθέτουσα 

Αρχή 

Ο Δήμος Ρεθύμνης, ο οποίος θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη 

Σύμβαση για την εκτέλεση της Εργασίας. 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο Προσφέρων, εφόσον το επιθυμεί, με έγγραφη 

δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 

προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός 

τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες 

επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. 

Εκπρόσωπος Το πρόσωπο που Εξουσιοδοτεί ο Ανάδοχος για να τον εκπροσωπεί 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για 

λογαριασμό του, για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. 

Επιτροπή 

Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο για την διενέργεια του Διαγωνισμού και την αξιολόγηση 

των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο 

θα συγκροτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό. 

Διακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους / 

προσφέροντες / υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα 

Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις 

προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. 
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Προκήρυξη Η περιληπτική Διακήρυξη της παρούσας που αποστέλλεται νομίμως και 

εμπροθέσμως για δημοσίευση. 

Κύριος της 

Εργασίας 

Δήμος Ρεθύμνης 

Προϋπo- 

λογισμός 

Δημοπρα-

τούμενου 

Αντικειμένου 

Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση 

της εργασίας (πλέον ΦΠΑ). 

Σύμβαση Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων 

μερών για το σύνολο της εργασίας, δηλαδή μεταξύ του Δήμου 

Ρεθύμνης  ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου της εργασίας που 

θα επιλεγεί. 

Συμβατικά 

τεύχη 

Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 

Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη 

συμπληρώνουν. 

Συμβατικό 

Τίμημα 

Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ρεθύμνης που προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό με βάση 

την 19/2014 Απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου. 

Διεύθυνση: Μισσίρια, θέση Παπούρα Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο 

Πληροφορίες επί των όρων της διακήρυξης και παραλαβή τευχών 
Ονοματεπώνυμο αρμοδίου:Χριστοφοράκη Στυλιανή 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 28310 57940 

Fax: 28310 57930 

e-mail: christoforaki@rethymno.gr 
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ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                                              ΕΡΓΑΣΙΑ:ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                                        ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                           ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ  

  ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ                                                  ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
  ΧΩΡΩΝ  

 Αρ.Πρωτ.:3334/10-02-2014 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΘΕΜΑ:ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Έχοντας υπ΄όψη: 

 

1. Το Π.Δ 28-1980 φεκ 11Α’ – Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προμήθειες.  
2. N. 3463/ΦΕΚ Α΄ 114/8-6-2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και 

σύμφωνα με το άρθρο 209,273 του Κ.Δ.Κ.(ν.3463/2006), 158 παράγραφος 1δ. 

3.          Το Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87Α’ , όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει από το 

Ν.4071/2012 ΦΕΚ 85Α . 

4. Το Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη συμβάσεως σύμφωνα 

με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (ΦΕΚ 178/Α/1997) την οδηγία 92/13/ΕΟΚ όπως 

τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ (L335/11-12-2007).  

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

Δικαστικής Προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του 66/2007 «Περί συντονισμού διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων – οδηγ. 2004/18/ΕΚ». 

7. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

31ης Μαρτίου 2004 (EL 134/30-4-2004) περί συντονισμού των διαδικασιών 

σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.  

8. Τις διατάξεις του Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16-3-2007) «Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 

συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών 

και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 

και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 16 Νοεμβρίου 2005.  
9. Του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/ 5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

10. Του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και 

την εγκ. 11 του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ.με αρ. πρωτ 27754/28-06-2010. 

11. Την υπ’ αριθμ. 18130/17.7.2007 (ΦΕΚ 1226/τ.Β΄/2007) απόφαση του Υπουργού 

Επικρατείας «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών 

εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου». Εφαρμόζεται σε διαδικασίες οι οποίες διέπονται από 
τις διατάξεις του 3548/2007. 

12. Την εγκ.2037/2/11-1-07 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 



 8 

13. ΚΥΑ  114218/97, «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών 

προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 

14. ΚΥΑ 50910/2727/2003  «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων - Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης» 

15. Την υπ΄αρ 19/2014 Απόφ.Δ.Σ. περί έγκρισης του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας 
16. Την 65/2014 Απ.Οικ.Επ. για τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης 

 

Προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά με συμπλήρωση τιμολογίου σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ. 2 του Άρθρου 209 , της παρ. 1 του Άρθρου 273 του Ν. 3463/2006, του 

Π.Δ. 28/1980, & του Π.Δ/τος 60/2007 ΦΕΚ 64 Α’, της παραγράφου του (1) του άρθρου 25. 

Η εργασία «Εναπόθεση και υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου 

Ρεθύμνου» είναι προυπολογισθείσας δαπάνης Ενός Εκατομμυρίου Τετρακοσίων Χιλιάδων 

Ευρώ (1.400.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%   (ή Ευρώ Ενός Εκατομμυρίου 

Διακοσίων Τριάντα Οκτώ Χιλιάδων Εννιακοσίων Τριάντα Οκτώ και Πέντε Λεπτών 
(1.238.938,05 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα 

εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τους 

ακόλουθους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 1. Τόπος και χρόνος διενέργειας 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10η του μηνός Απριλίου του έτους 2014 ημέρα 

Πέμπτη  ενώπιον  της Επιτροπής Διαγωνισμού στην Δ/νση Καθαριότητας  του Δήμου 

Ρεθύμνου Μισσίρια θέση «Παπούρα» Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο, με ώρα έναρξης την 10:00 πμ 

και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10:15 πμ. 

Εάν για λόγους ανωτέρας βίας δεν γίνει την ανωτέρω ημερομηνία, τότε θα γίνει    την 

επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. 
2. Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου 

εκπροσώπου τους την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορεί να 

αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγούμενη 

του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 

3. Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο Ρεθύμνης με οποιοδήποτε τρόπο πριν από 

τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραλαμβάνονται με 

πρωτόκολλο, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την 

προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού και παραδίδονται στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, 

προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 
προαναφερόμενη διαδικασία. 

4. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται 

χωρίς να αποσφραγισθούν.  

 

ΑΡΘΡΟ 2. Τεύχη δημοπράτησης 

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά 

σειρά ισχύος είναι: α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού β) Η τεχνική περιγραφή της μελέτης 

γ)Το τιμολόγιο της μελέτης γ) Ο προϋπολογισμός της μελέτης δ) Η συγγραφή υποχρεώσεων 

ε)  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  
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ΑΡΘΡΟ 3. Προϋπολογισμός  

Ο προϋπολογισμός της προκηρυσσόμενης παροχής υπηρεσιών ανέρχεται σε 1.238.938,05 
€,  πλέον του ΦΠΑ 13%, ήτοι σύνολο,  1.400.000,00 € και αφορά την παροχή υπηρεσιών 

από τον ανάδοχο για εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σχετικής σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 4.  Διάρκεια της εργασίας – χρόνος έναρξης εκτέλεσης των εργασιών. 

Η διάρκεια της εργασίας ορίζεται  σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σχετικής σύμβασης.   

Ο ανάδοχος, υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης της εργασίας με την ανάλογη 

τεχνογνωσία, εξοπλισμό και προσωπικό αμέσως μετά  από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης της  εργασίας δέκα (10) ημερών πέραν της 

συμβατικής προθεσμίας και της από την υπηρεσία ανακοινωμένης ημερομηνίας, και μετά 

την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται 
έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις . 

 

ΑΡΘΡΟ 5.  Εγγυήσεις-Εγγυητικές Επιστολές. 

 α) Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό 

(2%) επί του προϋπολογισμού της μελέτης, αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή 

άλλων νομικών προσώπων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., 

στις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του 

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

ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών 
αυτό το δικαίωμα ή στην Ελλάδα με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης με τον τύπο που 

ισχύει για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Ειδικότερα η εγγύηση συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο θα 

ανέρχεται στο ποσό των 28.000,00 ευρώ και θα αφορά ολόκληρη την ποσότητα του 

προϋπολογισμού. 

β) Η εγγύηση συμμετοχής μπορεί να εκδίδεται και από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό 

πρόσωπο, που λειτουργεί νόμιμα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και έχει 

σύμφωνα με το καταστατικό του το δικαίωμα αυτό.  

Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωμένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσημη 
μετάφραση. 

Η εγγύηση συμμετοχής  πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την ημερομηνία έκδοσης, 

τον εκδότη, την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό 

που καλύπτει, την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του αναδόχου υπέρ του οποίου 

εκδίδεται, τη σχετική Διακήρυξη, την ημερομηνία του διαγωνισμού και το αντικείμενο της 

Διακήρυξης «Εναπόθεση και υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου Ρεθύμνης», 

όπως επίσης την ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης. 

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

ότι ο εκδότης παραιτείται του δικαιώματος διζήσεως, (γ) ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται 

στην διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή 
μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, (δ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

και (ε) ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση ισχύος της 
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εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Σε περίπτωση Ενώσεως το παραπάνω ποσό της εγγυητικής επιστολής μπορεί να καλύπτεται 

είτε με μία, είτε με το άθροισμα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων. 

Κάθε μία όμως από αυτές πρέπει να αναφέρεται σε όλους τους συμμετέχοντες και να 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή να είναι αορίστου 

διάρκειας και να εκδίδεται υπέρ του ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της 

Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και εντός 5 ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός 5 ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

γ) O επιλεγείς ανάδοχος, υποχρεούται να προσκομίσει, με την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε., του Ε.O.Χ., στις χώρες που έχουν υπογράψει 

και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 

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

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

ίσου με το 5% της συμβατικής αξίας, μη συνιπολογιζόμενης της έκπτωσης που επιτεύχθηκε. 

Η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ισχύει τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της 

ισχύος της σύμβασης και δύναται να παρατείνεται αυτοδίκαια, κατόπιν εγγράφου 

αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής προς το Ίδρυμα που την εξέδωσε, σε κάθε ενδεχόμενη 

παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης ή μέχρι την οριστική παραλαβή της εργασίας.  
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής 

προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική παραλαβή της εργασίας, με την 

προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεώσεις εκ μέρους του 

Αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να εκδίδεται και από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό 

πρόσωπο, που λειτουργεί νόμιμα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και έχει 

σύμφωνα με το καταστατικό του το δικαίωμα αυτό.  

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

μετάφραση. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσό που 
αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά ανά δίμηνο μετά 

από σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου και γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής 

αξιολόγησης. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της 

εκπρόθεσμης παράδοσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6.  Τρόπος Λήψης  των Τευχών του Διαγωνισμού  –Αποστολή της διακήρυξης για 
δημοσίευση  
  
1) Η Διακήρυξη διατίθεται σε έντυπη μορφή από τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Μισσίρια 

θέση Παπούρα, Ρέθυμνο 74100 (αρμόδια υπάλληλος κ.Χριστοφοράκη Στέλλα 

τηλ.2831057940) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή σε ελεύθερη πρόσβαση από το 

διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  www.rethymno.gr  και 

συγκεκριμένα στο σύνδεσμο «επικαιρότητα» «Δημοπρασίες –Διαγωνισμοί». Η παραλαβή 

της μπορεί να γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο είτε με 
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ταχυμεταφορική (courier) εγγράφως και ενυπογράφως (της τηλεομοιοτυπίας – fax 

συμπεριλαμβανομένης) παραλαμβάνοντας ταυτόχρονα και το θεωρημένο έντυπο του 

τιμολόγιου προσφοράς πάνω στο οποίο θα καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού την 

οικονομική τους προσφορά . 

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), ο ΔΗΜΟΣ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Το 

κόστος παράδοσης (μεταφοράς) των εγγράφων βαρύνει τον υποψήφιο.  

2) Για τον τρόπο διάθεσης του τεύχους της Διακήρυξης από το site του ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 

οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν τα κάτωθι στοιχεία: επωνυμία, 

επάγγελμα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ταχυδρομικό κώδικα, φαξ, Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ),διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υπεύθυνος υπάλληλος, έτσι ώστε o ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ να 

έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη εμπρόθεσμα, για την 

περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή 

διευκρινίσεις επ’ αυτής. Οι παραλήπτες από το διαδίκτυο, θα πρέπει να αποστείλουν τα 

ανωτέρω στοιχεία μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στο 2831057930 ή mail 
christoforaki@rethymno.gr για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν 

συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση 

των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου, την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της 

Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα 

περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 

παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ και να ζητήσουν νέο πλήρες 

αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη 

πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 
3)  Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα σχετικά με τη συγκεκριμένη 

εργασία, αυτά παρέχονται σε έξι (6) ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης (Άρθρο 33 

του Π.Δ 60/2007), εφόσον η αρχική αίτηση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα πριν από την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών . Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει έγγραφη 

απάντηση (της τηλεομοιοτυπίας – fax συμπεριλαμβανομένης) για όλες τις διευκρινίσεις 

που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους που θα το ζητήσουν εγγράφως σε έντυπη 

μορφή (της τηλεομοιοτυπίας – fax συμπεριλαμβανομένης). Η αποστολή των εγγράφων 

απαντήσεων εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής θα πραγματοποιηθεί το αργότερο  έξι (6) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την 

παραλαβή των προσφορών, και εφόσον αυτά έχουν ζητηθεί εγγράφως σε έντυπη μορφή 
τουλάχιστον έξι (6) εργάσιμες μέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει 

καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών (Άρθρο 33 παρ. 2 του Π.Δ 60/2007) . 

4) Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινήσεις, 

τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές 

και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε 

περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου 

της Αναθέτουσας αρχής. 

  5) Περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού  θα δημοσιευθεί στο τεύχος δημοσίων 

συμβάσεων του Φ.Ε.Κ., σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του νομού ,σε μια εβδομαδιαία 

εφημερίδα του νομού, σε δύο πανελλήνιες εφημερίδες εκ των οποίων η μία ειδική 
εφημερίδα δημοσιεύσεως δημοπρασιών και στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων σύμφωνα με το Π.Δ 28/1980 φεκ 11Α’ , του Ν. 3548/2007 φεκ 68Α’.Επίσης θα 

σταλεί και στο Τεχνικό Επιμελητήριο(αρ.15 παρ.6 του ΠΔ 28/80) 
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ΑΡΘΡΟ 7. Δικαίωμα Συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή/και κοινοπραξίες αυτών που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός 

Κράτους - Μέλους της ΕΕ, του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (E.O.X) όπως και χωρών που 
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση 

ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ και του (E.O.X) και στο εσωτερικό των 

χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) οι οποίοι: 

Α) Έχουν τη διαχείριση  οργανωμένων μονάδων που εκτελούν υγειονομική ταφή 

απορριμμάτων.  

Β) Διαθέτουν αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων  και υγειονομικής 

ταφής με εγκεκριμένους  περιβαλλοντικούς όρους, 

Γ) Έχουν σε επάρκεια τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την παροχή των ζητούμενων 
υπηρεσιών. 

Δ) Έχουν τις εγκαταστάσεις τους έως 50 χλμ. από την έδρα της Διεύθυνσης  Καθαριότητας 

του Δήμου Ρεθύμνου, που βρίσκεται στον Κόμβο Μισιρίων Ρεθύμνου.  

Ο προσφέρων πρέπει να έχει αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, γνώσεις,  

εμπειρία στον τομέα που αφορά το αντικείμενο του έργου , να διαθέτει τον κατάλληλο 

εξοπλισμό  και να πληροί τους όρους που καθορίζονται στο  ΆΡΘΡΟ 8.  «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής»  

Η συμμετοχή ενός υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισμό σε περισσότερες από μία 

υποβαλλόμενες προσφορές διαγωνιζομένων αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των 

υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει ο  συγκεκριμένος υποψήφιος 
ανάδοχος. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/05 , ελέγχει, 

επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει 

εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περ. α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 

του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 3414/05. 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα, είτε ως 

μέλος μίας μόνο ένωσης ή κοινοπραξίας φορέων. Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξιας 

υποβάλλεται κοινή προσφορά από τον εκπρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τα 

αντίστοιχα αρμόδια διοικητικά όργανα των φορέων που συμμετέχουν στην ένωση ή 

κοινοπραξία.  

ΑΡΘΡΟ 8. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν στην Ελληνική γλώσσα, υποχρεωτικά επί 

ποινή αποκλεισμού, μαζί με την Προσφορά τους, στο χωριστό φάκελο «Φάκελος 
Δικαιολογητικών», τα παρακάτω αναφερόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.  

 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Σχετικά με την επίσημη 

μετάφραση των δικαιολογητικών στην Ελληνική γλώσσα, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση 

μη ακριβούς απόδοσης του κειμένου της ξένης γλώσσας στην Ελληνική την ευθύνη φέρει ο 

υποψήφιος και ότι υπερισχύει το κείμενο της μετάφρασης. 
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 8.1.Α. Φυσικά πρόσωπα 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος 

από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τελευταίου 

εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 

επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (εργοδοτών – εργαζομένων) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

4.  Απόσπασμα ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου 

από την ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας ούτε επίσης για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 45 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.  

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
 

   8.1.Β. Νομικά πρόσωπα 

Τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που προβλέπονται για 

τα φυσικά πρόσωπα. Σε ό,τι αφορά το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή το ισοδύναμο προς 

τούτο έγγραφο, αυτό θα υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση νόμιμους εκπροσώπους 

του νομικού προσώπου.  

Επιπλέον, τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν: 

1. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης, 
νομιμοποίησης και εκπροσώπησής τους, όπως και λοιπά νομιμοποιητικά 

έγγραφα (κωδικοποιημένο καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) εν ισχύ κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από τα οποία να 
προκύπτει ποιοι δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο  με την υπογραφή τους.  

2. Oι ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή 

ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα, απαιτείται να 

προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινή απαραδέκτου: 

���� εάν είναι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 

από τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α’/11-04-1996) «ονομαστικοποίηση 
των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις 

διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του 

ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α’/10-11-2005) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από 

τις εν λόγω διατάξεις. 
Οι υποχρεώσεις ονομαστικοποίησης καλύπτονται με την προσκόμιση:  

 α) Πιστοποιητικού της αρμόδιας αρχής, που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κ.Ν. 2190/1920 την ανώνυμη εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της, με 

βάση το καταστατικό της, είναι ονομαστικές. 
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 β) Αναλυτικής κατάστασης με τα στοιχεία των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας και 

τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα 

στο βιβλίο μετόχων της(μετοχολόγιο), το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 

από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.  

 
� εάν είναι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της 

συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3310/05, όπως αυτές 

τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις. 

Όσες αλλοδαπές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας που εδρεύουν 

έχουν ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν:  

 α) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές.  

 β) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως 
τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με 

ημερομηνία το πολύ τριάντα ημέρες πριν την υποβολή προσφοράς.  

 γ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι 

φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήμερο πριν 

την υποβολή της προσφοράς.  

 Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας που 

εδρεύουν, δεν έχουν ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν με την προσφοράς τους: 

 α) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 

μετοχών.  

 β) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων 
(με 1%), σύμφωνα με την τελευταία γενική συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι 

γνωστοί στην εταιρεία. 

 γ) Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί 

δεν είναι γνωστοί και ο Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης.  

 Τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι επικυρωμένα από αρμόδια αρχή της χώρας 

εγκατάστασης και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  

 

 

         8.1.Γ. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες Εταιρειών 

1. Σε περίπτωση Ενώσεων ή Κοινοπραξιών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
τα ανωτέρω δικαιολογητικά των παραγράφων (Α), και (Β) υποβάλλονται για κάθε 

συμμετέχοντα στην Ένωση ή Κοινοπραξία. Τα αποσπάσματα του ποινικού 

μητρώου ή τα ισοδύναμα προς τούτο έγγραφα θα πρέπει να προσκομιστούν για 

τους κατά περίπτωση νόμιμους εκπροσώπους των  νομικών προσώπων που 

μετέχουν στις κοινοπραξίες – ενώσεις. 

 

2. Συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων με το οποίο (κατ’ 

ελάχιστον) δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρον την ευθύνη για 

την εκπλήρωση του έργου, ορίζεται ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας, 

ο οποίος θα εξουσιοδοτείται, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, να υπογράφει για 
λογαριασμό της κοινοπραξίας ή της ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και 

κάθε άλλο σχετικό με τον διαγωνισμό έγγραφο. Στο συμφωνητικό θα πρέπει να 

ορίζονται επίσης το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος της 

κοινοπραξίας – ένωσης στο σύνολο της προσφοράς και το μέλος που αναλαμβάνει 

το συντονισμό της κοινοπραξίας – ένωσης για την υλοποίηση του έργου. 
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3. Διευκρινίσεις σχετικά με την Ένωση/ Κοινοπραξία. 

 

Η Ένωση/ Κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες στην Ένωση/ Κοινοπραξία, είτε 
από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Στην προσφορά θα πρέπει 

απαραιτήτως να αναγράφεται το μέρος του έργου που αντιστοιχεί στον καθένα στο 

σύνολο της προσφοράς. 

 

 Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλει προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί η  ΕΡΓΑΣΙΑ, θα 

υποχρεωθεί να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή (Κοινοπραξία), για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης. 

 

Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται, 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την ΕΡΓΑΣΙΑ. Σε 

περίπτωση κατακύρωσης της ΕΡΓΑΣΙΑΣ στην Ένωση / Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 

Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα 

μέλη συνεχίζουν να έχουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη ολόκληρης 

αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 

Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να 

προτείνουν αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους. Η αντικατάσταση πρέπει 
να εγκριθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.   

 

   8.1.Δ. Δυνητική κατά περίπτωση αντικατάσταση πιστοποιητικών 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή τα 

εκδιδόμενα, ακόμα και στην ημεδαπή, δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις, είναι, μόνο τότε, κατ’ εξαίρεση δυνατόν και πρέπει αυτά να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ή δήλωση του ενδιαφερομένου, η οποία 

γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή 

οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, με τις ίδιες 

προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή 
έγγραφο στις παραγράφους Α και Β του παρόντος άρθρου. Σε χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση  ή δήλωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από 

υπεύθυνη δήλωση (Άρθρο 8 Ν. 1599/1986 ή ισοδυνάμου εγγράφου για αλλοδαπά 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου, σε 

κάθε περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

 

8.2.  Πρόσθετα δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν επίσης στον φάκελο «Φάκελος 
Δικαιολογητικών», τα ακόλουθα δικαιολογητικά, επι ποινή αποκλεισμού:  

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (28.000€) 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΑΡΘΡΟ 5.  Εγγυήσεις-εγγυητικές επιστολές.  
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       2. Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων 

σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 50910/2727/03. 

3. Άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους  της ΚΥΑ 50910/2727/03.  

 

Επίσης οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, οφείλουν να συμπεριλάβουν επί ποινή 
αποκλεισμού στον «Φάκελο Δικαιολογητικών», εκτός από τα πιο πάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, και τα εξής: 

 
α) Υπεύθυνη δήλωση  στην οποία θα αναφέρεται : 

 

1. ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης τους οποίους 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
2. ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή και αλήθή 

3. ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της 

δημοπρατούμενης εργασίας , ότι έχουν εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα 

της εργασίας  και ότι αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση του συνόλου των 

εργασιών, σύμφωνα με όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης και των συμβατικών 

τευχών και σύμφωνα με την οικονομική τους προσφορά που υποβάλλουν και τους 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν κατά περίπτωση ρητά αναφέρουν 

τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχονται. 

4. ότι θα καλύψουν τον Δήμο με όλη την απαραίτητη τεχνική υποδομή για την 
απερίσπαστη εκτέλεση της εργασίας  καθ'όλη την διάρκεια της σύμβασης. 

5. ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συμβάσεως εκτέλεσης 

παρομοίου έργου εις βάρος τους λόγω επαγγελματικού παραπτώματος από 

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

6. ότι τους έχει ή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς 

του Δημοσίου. Σε περίπτωση που τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού να 

αναφέρεται ο χρόνος και οι λόγοι αποκλεισμού. 

7. ότι η λειτουργία της επιχείρησης υπόκειται ή δεν υπόκειται σε νομικό περιορισμό και 

το είδος του περιορισμού εάν υπόκειται. 

8. ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε στοιχείο και σχετικό 
δικαιολογητικό εφόσον τους ζητηθεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 

9. ότι δεν εμπίπτει στις κατηγορίες  των  άρθρων  9 και 10 περί αποκλεισμού συμμετοχής 

10. ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς  δεν είναι μικρότερος από εκατόν είκοσι (120) 

ημέρες. 

11. Ότι οι εγκαταστάσεις τους βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 50 χλμ. από την 

Έδρα της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Ρεθύμνου. 

 

β.  Πρακτικό αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου ή αρμοδίου οργάνου με το οποίο 

εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών 

φορέων εγκρίνονται η συμμετοχή του φορέα στο διαγωνισμό, η σύμπραξη με τα λοιπά 
μέλη της ένωσης, το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στον προϋπολογισμό του 

έργου,  ο συντονιστής (leader) της ένωσης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το συντονισμό 

και τη διοίκηση όλων των μελών της ένωσης. Επίσης Εγκρίνεται και ορίζεται 

συγκεκριμένο άτομο, κάτοικος του Δήμου Ρεθύμνου και γνώστης της Ελληνικής 

γλώσσας, ως αντίκλητος εφόσον απαιτείται. 

 

γ.  Έγγραφη εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο (νόμιμο εκπρόσωπο) που θα καταθέσει την 

προσφορά και θα παραστεί στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της.  
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δ.  Απόσπασμα του Καταστατικού των νομικών προσώπων που λαμβάνουν μέρος στο 

διαγωνισμό, στο οποίο να φαίνεται ποιοι δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την 

υπογραφή τους ή πρακτικό απόφασης που εγκρίνει και παρέχει σε συγκεκριμένο 

άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά.  
 

ε.    Έγγραφο υποβολής προσφοράς 

 

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να κατατεθούν 

για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά . 

 

8.3 Διευκρινίσεις επί δικαιολογητικών 

 
(α) Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στις 

οικείες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

(β) Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει εγγράφως τους υποψηφίους να παράσχουν 

διευκρινιστικές συμπληρώσεις επί των ήδη νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, 

καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα προβούν, κατά την κρίση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, στις απαραίτητες διευκρινίσεις εντός 10 ημερολογιακών ημερών 

από την ημερομηνία της πρόσκλησής τους. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετά την 
λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 9.Αποκλεισμός Συμμετοχής 

Αποκλείονται από την διαδικασία ανάθεσης της εργασίας όσοι:  

(α) δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ισχύει 

και όπως αυτά εξειδικεύονται από το εθνικό δίκαιο, τηρουμένων των προβλέψεων του 

κοινοτικού δικαίου και συγκεκριμένα, όσοι προσφέροντες έχουν καταδικαστεί µε 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:  

i. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου. 
ii. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

iii. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά µε την Προστασία 

των οικονομικών  συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

iv. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες. 

v. υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια 
χρεωκοπία κατά τις διατάξεις του ελληνικού ποινικού κώδικα. 

(β) τελούν σε πτώχευση ή βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης (όχι τα 

ΝΠΔΔ, οι ΟΤΑ, οι δημόσιοι οργανισμοί).    

(γ) βρίσκονται υπό κοινή εκκαθάριση ή σε διαδικασία κήρυξης σε κοινή εκκαθάριση 

(μόνο τα νομικά πρόσωπα) ή ανάλογη κατάσταση για τους αλλοδαπούς προσφέροντες.   
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(δ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε την νοµοθεσία της χώρας όπου είναι 

εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία.  

(ε) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των 

φόρων και τελών σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία.  
(στ) για τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί 

σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλήψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα 

παραπτώματα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα µε τις 

κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες για αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ή τελούν 

υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες 

καταστάσεις και επίσης εάν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης 

των ανωτέρω νομοθετημάτων.  

(ζ) συμμετέχουν ως ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις 

προϋποθέσεις αποκλεισμού, όπως περιγράφονται στα ανωτέρω, ισχύει για ένα 

τουλάχιστον μέλος της.   
Αποκλείονται επίσης:  

η) Οι προσφέροντες που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα της παρούσας Διακήρυξης.  

(θ)Οι προσφέροντες που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα 

διαγωνισμό σύμφωνα µε τα οριζόμενα,  

(ι) Οι προσφέροντες που αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για 

Υπηρεσίες του δημοσίου, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου 

Ανάπτυξης ή ανάλογης απόφασης αλλοδαπού δημοσίου.   

ΑΡΘΡΟ 10. Πρόσθετοι λόγοι αποκλεισμού υποψηφίων 

10.1 Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του 
άρθρου 43 του Π.Δ. 60/07, όπως ισχύει, και συγκεκριμένα: 

� Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. 

� Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή 

τους βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. 

� Όσοι έχουν καταδικαστεί με οριστική δικαστική απόφαση για συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 1 

του Π.Δ.60/07. 

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

� Όσοι τελούν υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση ή 

πτωχευτικό συμβιβασμό η άλλη ανάλογη κατάσταση. Όσοι τελούν υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης για εκκαθάριση, ή 

αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανάλογη 

διαδικασία. 

� Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 

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

� Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις.  

� Όσα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν προβεί σε ίδιες ή 

αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα 
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παραπτώματα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, 

σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες για αυτά νομοθετικές και 

κανονιστικές διατάξεις. 
 

Επίσης, αποκλείονται οι υποψήφιοι για τους οποίους συντρέχει κάποιος λόγος 
αποκλεισμού που προβλέπεται σε επί μέρους οικείες διατάξεις του παρόντος. 

 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι 

αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν 

συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η 

υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.  

 

10.2 Επίσης προσφορά αποκλείεται από την περαιτέρω αξιολόγησή της όταν: 

 

1. Υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό του έργου. 
2. Δεν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο «ΑΡΘΡΟ 8. 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής » της παρούσας.  

3. Δεν προκύπτει με σαφήνεια από την Οικονομική Προσφορά η προσφερόμενη τιμή 

και δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχετικό άρθρο. 

4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε λιγότερο από εκατόν είκοσι (120) 

ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των 

προσφορών. 

5. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί 

αναφέρονται. 

 
Σε περίπτωση  που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής  

προκύψουν απορρίψεις προσφορών για οποιονδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή 

συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνονται οι λόγοι απόρριψης. 

ΑΡΘΡΟ 11. Υποβολή Φακέλου Προσφοράς / Περιεχόμενο 

1. Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο και πρέπει να κατατεθούν από τους 

εκπροσώπους των διαγωνιζομένων επί αποδείξει, μέχρι την  10/4/2014 ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ στη διεύθυνση  Μισσίρια θέση «Παπούρα» Τ.Κ. 

74100 Ρέθύμνο (στην Δ/νση Καθαριότητας) μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με 

την ένδειξη:  

<ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ> 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

Ανοικτό Διαγωνισμό 

Της  Έργασίας 

«Εναπόθεση και υγειονομική Ταφή των απορριμμάτων του Δήμου 

Ρεθύμνης » 

Διακήρυξη  Αριθμ. Πρωτ.: <3334/10-2-2014> 

Ημερομηνία Διαγωνισμού 10/4/2014 

 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

Aναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνης 

<ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ> 



 20 

 

Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, ως 

συστημένη. Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι θα παραληφθούν, μόνο αν φτάσουν στην 

Αναθέτουσα Αρχή, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την διεξαγωγή του 

διαγωνισμού δηλαδή μέχρι την 9/4/2014. Σημείωση: Η ημερομηνία σφραγίδας του 
ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

 

2. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού 

να περιέχει:  

 

� Έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και την ένδειξη 

«Φάκελος Συμμετοχής». Ο φάκελος αυτός θα περιέχει:  
2.1 έναν (1) υπο-φάκελο ερμητικά κλειστό με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» με τα δικαιολογητικά και γενικότερα κάθε 

άλλο έγγραφο ή στοιχείο που ορίζει το «ΑΡΘΡΟ 8. Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

της παρούσας διακήρυξης  και  

2.2 έναν (1) υπο-φάκελο ερμητικά κλειστό με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που θα εμπεριέχει την οικονομική προσφορά. 

 

3. Στον φάκελο με την ένδειξη «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», δεν 

επιτρέπεται επί ποινή αποκλεισμού να περιέχονται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο 

αναφορές σε οικονομικά στοιχεία και τιμές.  
4. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση 

της Επιτροπής Διαγωνισμού   εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη 

και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

5. Oι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, 

προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να 

είναι καθαρογραμμένη και μονογραφηθεί από τον «Ανάδοχο». Όλες οι 

διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της 

προσφοράς. Η Επιτροπή Διαγωνισμού  προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό 

φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, 

ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του 
κλεισίματος του διαγωνισμού.  

6. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής   θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή 

θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος 

διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των 

προσφορών (εκτός των Τεχνικών Φυλλαδίων) χρησιμοποιούνται 

συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 

απαραίτητο για τους προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των 

προσφορών, αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας 

τους.  

7. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της διακήρυξης. 

Προσφορά που περιλαμβάνει μη αποδοχή όρων της διακήρυξης ή απόκλιση από 

αυτούς αποκλείεται και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή. 

8. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η 

τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης.  
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9. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη 

γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην 

Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση 

στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, 

εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα 
έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα 

μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού.  

10. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της εργασίας. Δε γίνονται δεκτές 

και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος 

της εργασίας. 

11. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους 

συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων 

οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη  «πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να 
αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα δύναται να  λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα 

αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά 

ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

ΑΡΘΡΟ 12. Εναλλακτικές Προσφορές  

1. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο 

διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται 

σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής, αν οι 
προτάσεις αυτές δε ληφθούν υπ’ όψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 13. Ισχύς των Προσφορών 

1. Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 

120 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, της 

προθεσμίας υπολογιζομένης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 1182/71 

(ΕΕ αρ. L. 124/8.6.1971). Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή έχει 

το δικαίωμα να απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες διαγωνιζόμενους, αν 

αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες 
οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, θετικά η αρνητικά. 

Σε περίπτωση που αυτοί δεν απαντήσουν σε (5) ημέρες  η απάντηση θεωρείται 

θετική. 

3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει 

και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο 

εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η ανάθεση 

γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής, ο οποίος ερωτάται κατά τον ίδιο τρόπο, 

και ούτω καθεξής. 

4. Κανένας από τους υποψηφίους Αναδόχους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την 

προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την 
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κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και 

ειδικότερα:  

�   Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

� Κατάπτωση, μερική ή ολική κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, της 

εγγύησης συμμετοχής χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική 
ενέργεια.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 14.  Τιμές Προσφορών – Νόμισμα 
 

� Οι τιμές των προσφορών, θα εκφράζονται σε Ευρώ (€). Στις τιμές θα 

περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση (λειτουργικά έξοδα, μετακινήσεις, έξοδα διοίκησης, ταχυδρομικών 

αποστολών, τηλεπικοινωνιακά τέλη, κλπ.) εκτός από τον ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει 

την Αναθέτουσα Αρχή. Οι τιμές χωρίς ΦΠΑ θα είναι εκείνες που θα 
λαμβάνονται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

� Σε ιδιαίτερη γραμμή των ως άνω τιμών, οι διαγωνιζόμενοι θα καθορίζουν το 

ποσό και ποσοστό επί τοις εκατό, με το οποίο θα επιβαρύνουν αθροιστικά τις 

τιμές αυτές με τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. 

αυτός θα διορθώνεται από την επιτροπή αξιολόγησης. 

� Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της 

συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας.  

� Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ΕΥΡΩ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
� Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν το  υπόδειγμα 

οικονομικής προσφοράς της διακήρυξης.  
� Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος 

της προσφοράς και της εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει 

μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα οικονομικά μεγέθη που 

θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών.  Κατά συνέπεια ρητά 

συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να 

προβληθεί από τον Ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει ότι παραιτείται απ’ όλα τα 

δικαιώματα που προκύπτουν από τα άρθρα 388, 696 και 697 του Αστικού 

Κώδικα. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι 

προμηθευτές δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, 
να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών. 

� Εφόσον από την Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 

η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης Προσφορών. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 15. Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού 

 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή  Διαγωνισμού την 10/4/2014 

ημέρα Πέμπτη στη Δ/νση Καθαριότητας,Μισσίρια θέση «Παπούρα» 74100 Ρέθυμνο. Κατά 

την αποσφράγιση δύνανται να παρίστανται οι υποψήφιοι που υπέβαλαν προσφορά ή οι 

νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωποί τους.  
 
15.1 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών συμμετοχής 
 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη 
προσφορά, για όσους προσφέροντες τηρούν τα ζητούμενα στην παρούσα, αποσφραγίζεται 

ο κυρίως φάκελος και μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα 
τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται, αριθμούνται και παραδίδονται με απόδειξη σε 

υπάλληλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον Διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα 

οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών 

στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στο παραπάνω 

αρμόδιο όργανο, προκειμένου να αποσφραγισθούν την ημερομηνία και ώρα που θα 

οριστεί με έγγραφη ειδοποίηση μέσω τηλεμοιοτυπίας προς τους υποψήφιους, τουλάχιστον 

μία (1) ημέρα πριν . 

Μετά την παραπάνω αποσφράγιση το ίδιο όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 
υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το 

οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 

 

 
15.2 Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής 

 

Ακολούθως , σε κλειστή συνεδρίαση, αυθημερόν ή σε άλλη μέρα , η Επιτροπή Διαγωνισμού 

θα ελέγξει σε πρώτη φάση τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την συμφωνία της 

προσφοράς με τις προδιαγραφές της μελέτης συντάσσοντας σχετικό πρακτικό . Τα πρακτικά 

που συντάσσονται γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους μέσω τηλεομοιοτυπίας και σε 

περίπτωση ενστάσεων ακολουθούνται τα περιγραφόμενα στο άρθρο 16 της παρούσας. Η 

Επιτροπή Διαγωνισμού, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες 

να παράσχουν σχετικές διευκρινήσεις για την προσφορά τους μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες 
ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν. 

 

15.3 Ανοιγμα οικονομικών προσφορών  
 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Α΄ φάσης και της εκδίκασης τυχόν ενστάσεων , 

ανοίγονται οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, σε 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με σχετική πρόσκληση η οποία θα σταλεί με 

τηλεομοιοτυπία τουλάχιστον μία ημέρα πριν, και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. 

Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 

αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. Όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  
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Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προσφέροντα του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή 

με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις 

όρους, και που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που 

περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης. Η Επιτροπή Διαγωνισμού  κατατάσσει κατά σειρά 
μειοδοσίας τους προσφέροντες και εισηγείται σχετικά. Τα πρακτικά που συντάσσονται 

γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους μέσω τηλεομοιοτυπίας και σε περίπτωση 

ενστάσεων ακολουθούνται τα περιγραφόμενα στο άρθρο 16 της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 16. Διοικητικές Προσφυγές – Ενστάσεις 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού , της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σ΄αυτόν και της 

νομιμότητας της διενέργειας του έως και την  κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται 

ένσταση, η οποία υποβάλλεται εγγράφως στη Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Ρεθύμνου η 

οποία και αποφαίνεται σχετικά. 

 

Α. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν3852/2010 ΦΕΚ 
87Α, και την επιφύλαξη του άρθρου 238 του ίδιου νόμου,  μπορεί να προσβάλει τις 

αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, 

μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την 

ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. 

Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων 

της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός 

δεκαημέρου από την άπρακτη παρέλευση της ειδικής προθεσμίας που, τυχόν, τάσσει ο 

νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από 

την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου. 
Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 

δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί 

απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. 

Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση 

ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. 

Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νομιμότητας, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 225 έως 228 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87Α, κοινοποιούνται στα οριζόμενα από τις 

διατάξεις αυτές νομικά πρόσωπα, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει την προσφυγή 

εντός πέντε ημερών από την έκδοσή τους. 

Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού, 
ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στο Γενικό Γραμματέα 

της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Ν. 

3463/2006. ή στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. μετά την έναρξη λειτουργίας της. 

Ο Δήμος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των 

αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η 

γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με 

τυλεομοιοτυπική συσκευή (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) ή με κάθε άλλο 

πρόσφορο και νόμιμο τρόπο. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων και σύμφωνα με 

το τις ειδικότερες διατάξεις του Ν.3886/2010 φεκ 173α προ της υπογραφής της σύμβασης, 
δεν λαμβάνονται υπόψη. 
Β. Για τις προσφυγές ισχύουν και οι ειδικότερες διατάξεις του Ν.3886/30-9-2010 ΦΕΚ 173Α 

και της υπ. αρ. εγκ. Π1/273 / 7-02-2011 για την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου περί 
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Δικαστικής Προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων οι οποίες διατάξεις στους 

διεθνείς Διαγωνισμούς υπερισχύουν των διατάξεων του Εθνικού δικαίου. 

  

ΑΡΘΡΟ 17. Αποτελέσματα Διαγωνισμού - Κατακύρωση   

1. Για την εγκυρότητα της κατακύρωσης του έργου και την υπογραφή της σύμβασης η 
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ακολουθήσει τις, κατά το χρόνο κατακύρωσης 

του έργου, εν ισχύι διατάξεις του ν. 3310/05, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον 

ν.3414/2005,  περί υπαγωγής της σύναψης της σύμβασης στη διαδικασία 

διασταύρωσης των στοιχείων του αναδόχου και τις σχετικές, κατά το χρόνο εκείνο, 

νομίμως προβλεπόμενες διαδικασίες. 

 

2. Η κατακύρωση, πραγματοποιείται με την ανακοίνωση της ανάθεσης και μόνον τότε 

και αφού προηγηθεί σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας 

Αρχής. Η κατάταξη ενός υποψήφιου στην πρώτη θέση του πίνακα τελικής 

κατάταξης δεν θεωρείται, άνευ ετέρου, κατακύρωση. 
 

ΑΡΘΡΟ 18. Κατάρτιση και Υπογραφή της Σύμβασης 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  η 

σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

2.  Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα 
τα στοιχεία της εργασίας και τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης χρονικά 

έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για εικοσιτέσσερις (24) 

μήνες. 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

γ. Τις ομάδες των εργασιών που θα απαιτηθούν. 

δ. Τη συνολική συμβατική αξία.  

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των απορριμμάτων. 

στ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες. 

ζ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
η. Τον τρόπο πληρωμής του συμβατικού τιμήματος. 

θ. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης των εργασιών. 

ι. Την παραλαβή των διαφόρων εργασιών. 

3. Η σύμβαση καταρτίζεται 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 

υπογράφεται από το Δήμαρχο Ρεθύμνης. 

4. Το καταρτισθέν σχέδιο σύμβασης εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου, μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, υπερβαίνει το όριο που προβλέπεται στο άρθρο 12 
παρ. 27  του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποβάλλεται 

υποχρεωτικά για  έλεγχο νομιμότητας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.  

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, εφόσον έχει αποβεί θετικός ο έλεγχος νομιμότητας από το 

Ε.Σ, καλείται έγγραφα εντός συγκεκριμένης προθεσμίας να προσέλθει να υπογράψει την 

σύμβαση. Υποχρεούται δε να ανταποκριθεί στην πρόσκληση αυτή προσκομίζοντας 
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εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

ΑΡΘΡΟ 5 Εγγυήσεις – Εγγυητικές επιστολές. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, ή ο 

Ανάδοχος προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, εντός 

του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας 

Αρχής  η εγγύηση συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, 
η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη 

σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και 

θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

 Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το 

ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της 

παρούσας.   

 

ΑΡΘΡΟ 19. Όροι και Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις 

Η αποζημίωση του ανάδοχου για τις παρεχόμενες εργασίες θα καταβάλλεται με Χ.Ε. στο 

τέλος έκαστου μήνα, με χρηματικό ποσό ίσο προς το 1/24 της συμβατικής αμοιβής του, 

ύστερα από σύνταξη πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης από την Δ/νση Καθαριότητας που θα 

εκδίδεται εντός 10 ημερών από το πέρας του πιστοποιούμενου μήνα.  

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. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών 

εκτελεσθέντων εργασιών είναι το μηνιαίο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του έργου από 

την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, το τιμολόγιο του ανάδοχου εις τριπλούν που να 
αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ ή εξοφλητική απόδειξη του ανάδοχου, εάν το 

τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 20. Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Τα έξοδα της δημοσίευσης αρχικής και επαναληπτικής , θα βαρύνουν τον ανάδοχο 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3548/2007 ΦΕΚ 68Α και την εγκ. 11 με 

αρ. πρωτ 27754/28-06/2010. 

2. Ο Ανάδοχος  θα εγγυηθεί την ακρίβεια του προϋπολογισμού των εργασιών, μη 

δυνάμενος να ζητήσει μέχρι τη λήξη της διάρκειας αυτών αύξηση της αμοιβής για 

οποιοδήποτε λόγο και αιτία ακόμα και αν υπερτιμηθούν στη διάρκεια του 
συμβατικού χρόνου οι προϋπολογισθείσας εργασίες. 

3. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του Χώρου εναπόθεσης των απορριμμάτων του 

Αναδόχου για λόγους ανωτέρας βίας ή βλάβη αυτού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ενημερώνει γραπτώς την Αναθέτουσα Αρχή να μην εναποθέτει απορρίμματα μέχρι 

την επαναλειτουργία του. 

4. Σε περίπτωση μη λειτουργίας  του χώρου εναπόθεσης των απορριμμάτων λόγω 

υπαιτιότητας του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει δικαίωμα να καταγγείλει 

τη σύμβαση. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται το σύνολο των οικιακών  απορριμμάτων της 
Αναθέτουσας Αρχής καθώς και τα ογκώδη (έπιπλα κλπ.) 
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ΑΡΘΡΟ 21. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 

Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 

διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της 

σύμβασης που θα υπογραφεί.  

 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια, της 

Περιφέρειας Πρωτοδικείου Ρεθύμνης.  

 
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, 

να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε 

διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους 

συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της 

διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη 

παράγραφο. 

 

                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

 
ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

  ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  
  ΧΩΡΩΝ  
Aριθμ. Μελέτης:3334/10-02-2014  

 

 

ΘΕΜΑ:ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Ο Δήμος Ρεθύμνης  προτίθεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών εναπόθεσης και 

υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων του για χρονικό διάστημα  δύο ετών. 

Τα απορρίμματα θα προέρχονται από όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, δηλαδή 

Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνου, Αρκαδίου, Νικ.Φωκά και  Λαππαίων. 

Βασικός στόχος  του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών από τον Ανάδοχο που θα διαθέτει 

τους χώρους,τον εξοπλισμό, το απαραίτητο προσωπικό την τεχνογνωσία την άδεια 

λειτουργίας και την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων στον τομέα της υγειονομικής ταφής 

των απορριμμάτων. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι : 
Α) Έχουν τη διαχείριση  οργανωμένων μονάδων που εκτελούν υγειονομική ταφή 

απορριμμάτων.  

Β) Διαθέτουν αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων  και υγειονομικής 

ταφής με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, 

Γ) Έχουν σε επάρκεια τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την παροχή των ζητούμενων 

υπηρεσιών. 

Δ) Έχουν τις εγκαταστάσεις τους έως 50 χλμ. από την έδρα της Διεύθυνσης  Καθαριότητας 

του Δήμου Ρεθύμνου, που βρίσκεται στον Κόμβο Μισιρίων Ρεθύμνου.  

 

Η διάρκεια του εκτελούμενου έργου θα είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

Ο προϋπολογισμός της ανάθεσης ανέρχεται σε : 1.400.000,00 €. Η χρηματοδότηση 

προέρχεται από  πόρους του Δ. Ρεθύμνης. Στον προϋπολογισμό έτους 2014  του Δήμου 

έχουν προβλεφθεί αντίστοιχες πιστώσεις . Η υπάρχουσα εγκεκριμένη πίστωση για το 2014  

ανέρχεται στο ποσό των 700.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και έχει εγγραφεί 

στον Κ.Α 20.6142.001 του προϋπολογισμού από πόρους  του Δήμου . 

Το υπόλοιπο ποσόν θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό του  έτους 2015 . 

Η παρούσα μελέτη που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80, προβλέπει 

ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την εκτέλεση της εργασίας «Εναπόθεση και υγειονομική 

ταφή των απορριμμάτων του Δήμου Ρεθύμνης». Η σύναψη σύμβασης της εργασίας  θα 
πραγματοποιηθεί μετά από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  και 

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  προσφορά με συμπλήρωση τιμολογίου,σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις: 

1. Το Π.Δ 28-1980 φεκ 11Α’ – Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προμήθειες.  

2. N. 3463/ΦΕΚ Α΄ 114/8-6-2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και 

σύμφωνα με το άρθρο 209,273 του Κ.Δ.Κ.(ν.3463/2006), 158 παράγραφος 1δ. 
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3. Το Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87Α’ , όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει από το 

Ν.4071/2012 ΦΕΚ 85Α . 

4. Το Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη συμβάσεως σύμφωνα 

με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (ΦΕΚ 178/Α/1997) την οδηγία 92/13/ΕΟΚ όπως 

τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ (L335/11-12-2007).  
5. Την υπ. αρ. εγκ. Π1/273 / 7-02-2011 για την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου περί 

Δικαστικής Προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16-3-2007) «Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 

συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών 

και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 

και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 16 Νοεμβρίου 2005.  

 

Ρέθυμνο     10-02-2014                                                                              Ρέθυμνο    10 -02-2014                                                             
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                           ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                    Η AN.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ                                                              ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ                                                                     

ΓΕΩΠΟΝΟΣ  Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε. 
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ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                                             ΕΡΓΑΣΙΑ:ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                                        ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                           ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ  

  ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ                                                  ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
  ΧΩΡΩΝ  
 

 

 
ΘΕΜΑ: Εναπόθεση και υγειονομική ταφή απορριμμάτων Δήμου Ρεθύμνης 

 

    
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 
ΑΡΘΡΟ 1: Εναπόθεση και υγειονομική ταφή απορριμμάτων Δήμου Ρεθύμνης 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η παροχή των υπηρεσιών του αναδόχου για την υποδοχή, 

εναπόθεση και υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου Ρεθύμνου, οι τυχόν υπέρ 

τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση και πάσα αιτηθησόμενη δαπάνη μη ρητώς 

αναφερόμενη πλην όμως αναγκαία για την πλήρη έντεχνη και σύμφωνα προς τους όρους 
εκτέλεση της εργασίας. 
Τιμή ανά τόνο στερεών απορριμμάτων. 
 

Τελική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 

 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΟΝΟ: 21,36 € ( ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ ) 
 
 
Ρέθυμνο    10/2/2014 

   

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                      

 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ                                                               
ΓΕΩΠΟΝΟΣ  Π.Ε.                                                                                         

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΑΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

 

 

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ  Π.Ε. 
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ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                                             ΕΡΓΑΣΙΑ:ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                                        ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                           ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ  

  ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ                                                  ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
  ΧΩΡΩΝ  
 

 

ΘΕΜΑ: Εναπόθεση και υγειονομική ταφή απορριμμάτων Δήμου Ρεθύμνης  
 

 

   

 

 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   

Ο προυπολογισμός ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων 
ευρώ (1.400.000 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%. 

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ

ΤΩΝ (ton) 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΤΟΝΟ (€/ton) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1. Εναπόθεση και υγειονομική ταφή 

των απορριμμάτων του Δήμου 

Ρεθύμνης για δύο έτη  σύμφωνα με 

τους όρους της  διακήρυξης 

 

 

58.002,718 21,36 
 

1.238.938,05 

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ 

ΦΠΑ 1.238.938,05 

   ΦΠΑ 13 % 

161.061,95 

   ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 1.400.000,00 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:Ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ 
 
 
 
Ρέθυμνο   10 /2/2014 

   

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                      

 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ                                                               

ΓΕΩΠΟΝΟΣ  Π.Ε.                                                                                         

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΑΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

 

 

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ  Π.Ε. 
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ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                                             ΕΡΓΑΣΙΑ:ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                                        ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                           ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ  

  ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ                                                  ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
  ΧΩΡΩΝ  
 

ΘΕΜΑ: Εναπόθεση και υγειονομική ταφή απορριμμάτων Δήμου Ρεθύμνης  
 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 
Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 
 

Με την παρούσα  προβλέπεται η εναπόθεση και υγειονομική ταφή των απορριμμάτων των 

Δημοτικών Ενοτήτων Ρεθύμνης, Αρκαδίου, Νικ.Φωκά και Λαππαίων  του Δήμου Ρεθύμνης 

για διάστημα δύο ετών. 

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση έχει προϋπολογισμό 1.400.000.00 €, συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 13 %. 
 
Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

 
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις 

1. Το Π.Δ 28-1980 φεκ 11Α’ – Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προμήθειες.  

2. N. 3463/ΦΕΚ Α΄ 114/8-6-2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και 

σύμφωνα με το άρθρο 209,273 του Κ.Δ.Κ.(ν.3463/2006), 158 παράγραφος 1δ. 

3.          Το Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87Α’ , όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει από το 

Ν.4071/2012 ΦΕΚ 85Α . 

4. Το Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη συμβάσεως σύμφωνα 

με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (ΦΕΚ 178/Α/1997) την οδηγία 92/13/ΕΟΚ όπως 

τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ (L335/11-12-2007).  

5. Την υπ. αρ. εγκ. Π1/273 / 7-02-2011 για την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου περί 
Δικαστικής Προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του 66/2007 «Περί συντονισμού διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων – οδηγ. 2004/18/ΕΚ». 

7. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

31ης Μαρτίου 2004 (EL 134/30-4-2004) περί συντονισμού των διαδικασιών 

σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.  

8. Τις διατάξεις του Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16-3-2007) «Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 

συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών 

και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 16 Νοεμβρίου 2005.  

9. Του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/ 5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 
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10. Του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και 

την εγκ. 11 του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ.με αρ. πρωτ 27754/28-06-2010. 

11. Την υπ’ αριθμ. 18130/17.7.2007 (ΦΕΚ 1226/τ.Β΄/2007) απόφαση του Υπουργού 

Επικρατείας «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών 
εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου». Εφαρμόζεται σε διαδικασίες οι οποίες διέπονται από 

τις διατάξεις του 3548/2007. 

12. Την εγκ.2037/2/11-1-07 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 

13. ΚΥΑ  114218/97, «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών 

προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 

14. ΚΥΑ 50910/2727/2003  «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων  κλπ.» 

Ως & των άλλων συναφών νόμων & εγκυκλίων που έχουν εφαρμογή & ισχύουν έως την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού - της οριστικής ανάθεσης & της υλοποίησης της 
σύμβασης γενικά . 
 
Άρθρο 3ο: Σειρά ισχύος τευχών 
 
Τα τεύχη δημοπρατήσεως αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ 

των περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται ως 

κάτωθι: 

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

2  Τεχνική περιγραφή μελέτης 

3.Το τιμολόγιο μελέτης 
4. Προυπολογισμός μελέτης 

5. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

6. Έντυπο Οικονομικής προσφοράς. 

 

Άρθρο 4ο:  Προϋπολογισμός 
 
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.400.000,00 € , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

13%  και προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου, έχουν  δε προβλεφθεί αντίστοιχες 

πιστώσεις  στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς 2014 και 2015 στον Κ.Α. 20.6142.001 

Προσφορά με τιμή μεγαλύτερη από το ανωτέρω ποσό θα απορρίπτεται. Η τιμή χωρίς 
Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.  

 

Άρθρο 5ο :     Τρόπος ανάθεσης της υπηρεσίας-Εγγυήσεις  
 

Η ανάθεση θα γίνει βάσει του Π.Δ. 28/80 και του ΔΚΚ 3463/2006, με δημόσιο ανοικτό 

διαγωνισμό και με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά για όσους πληρούν τις 

προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. 

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 

αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα 

πρέπει να καλύπτει σε € (ΕΥΡΩ) ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  του 
έργου.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς 
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Προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την  ημερομηνία Ανακοίνωσης  της 

Κατακύρωσης προς τον ανάδοχο. 
 
Άρθρο 6ο :     Δικαίωμα συμμετοχής 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου ή κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν 

συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την 

καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο 

εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη 

στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, οι οποίοι : 

Α) Έχουν τη διαχείριση  οργανωμένων μονάδων που εκτελούν υγειονομική ταφή 

απορριμμάτων.  

Β) Διαθέτουν αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων  και υγειονομικής 

ταφής με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, 
Γ) Έχουν σε επάρκεια τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την παροχή των ζητούμενων 

υπηρεσιών 

Δ) Έχουν τις εγκαταστάσεις τους έως 50 χλμ. από την έδρα της Διεύθυνσης  Καθαριότητας 

του Δήμου Ρεθύμνου, που βρίσκεται στον Κόμβο Μισιρίων Ρεθύμνου.  

 

Άρθρο 7ο: Διάρκεια συμβατικού αντικειμένου 
 
Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) 

μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Η εναπόθεση και υγειονομική ταφή  των απορριμμάτων θα είναι καθημερινή, καθ΄ όλες τις 
εργάσιμες ημέρες . 

 

Άρθρο 8ο. Προσδιορισμός συμβατικού αντικειμένου 

 

Η εναπόθεση των απορριμμάτων θα γίνεται σε καθημερινή βάση όλες τις εργάσιμες 

ημέρες.Εκτός τα οικιακά απορρίμματα ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δέχεται και τα 

ογκώδη αντικείμενα. 

Η Υγειονομική ταφή των απορριμμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους που 

περιγράφονται στην Άδεια λειτουργίας και την  Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της 

μονάδας. 
 
Άρθρο 9ο. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης ίσης με το πέντε (5) % του συμβατικού οικονομικού αντικείμενου με ισχύ 

καθ'όλη την διάρκεια της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα μπορεί να 

αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας 

που παραλήφθηκε οριστικά ανά δίμηνο μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου και 

γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης. 

 

 
Άρθρο 10ο :    Παραλαβή 
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Για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης και την παραλαβή του Έργου θα ορισθεί από 

τον Δήμο Ρεθύμνης Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα πιστοποιεί και θα παραλαμβάνει τις 

γενόμενες εργασίες, βάσει βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης από την αρμόδια Υπηρεσία . 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια και για την οριστική παραλαβή 

του έργου , η οποία θα γίνει με την έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 
 
Άρθρο 11ο :    Ανωτέρα βία 

 

      Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 

υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας 

βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε 

φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι 

ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του 

προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος 
ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις 

συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

     Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος 

ανάλογα. 

 

        
Άρθρο 12ο :     Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις Επιβαρύνσεις ανάδοχου  
 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται σε 
1.400.000,00  ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί 

του ποσού αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Στο ποσό της αμοιβής 

συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο  φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται 

σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και 

αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 

 Η αποζημίωση του ανάδοχου για τις παρεχόμενες εργασίες θα καταβάλλεται με 

Χ.Ε. στο τέλος έκαστου μήνα, με χρηματικό ποσό ίσο προς το 1/24 της συμβατικής αμοιβής 

του, ύστερα από σύνταξη πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης από την Δ/νση Καθαριότητας 

που θα εκδίδεται εντός 10 ημερών από το πέρας του πιστοποιούμενου μήνα. 
 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. 

 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών 

εκτελεσθέντων εργασιών είναι το μηνιαίο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του έργου από 

την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, το τιμολόγιο του ανάδοχου εις τριπλούν που να 

αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ ή εξοφλητική απόδειξη του ανάδοχου, εάν το 

τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο 

και με τους ισχύοντες κατά την ημέρα του διαγωνισμού φόρους, τέλη και κρατήσεις, πλην 
του ΦΠΑ. 
 
 
 
Άρθρο 13ο :     Παραδοτέα 
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Παραδοτέο του Αναδόχου είναι η παροχή υπηρεσιών προς τον Δήμο Ρεθύμνης που 

αφορούν στην εναπόθεση και υγειονομική ταφή των απορριμμάτων των Δημοτικών 

Ενοτήτων Ρεθύμνου, Αρκαδίου, Νικ.Φωκά και Λαππαίων για δύο έτη. 

 Με την υπάρχουσα πίστωση καλύπτεται η ποσότητα 58.000 τόνων οικιακών 

απορριμμάτων, η οποία αντιστοιχεί περίπου σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει άδεια και εγκαταστάσεις για την υγειονομική 

ταφή απορριμμάτων. Επίσης ευθύνεται εις ολόκληρον για πάσα ζημία προκληθεί σε τρίτο 

από αυτόν, κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

 

Άρθρο 14ο :     Επίλυση διαφορών 

 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις.                      

 

Ρέθυμνο, 10/2/2014 
 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                     

 

 

 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ                                                               

ΓΕΩΠΟΝΟΣ  Π.Ε. 

 

                                                                                         

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΑΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

 

 
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ  Π.Ε. 
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ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                                             ΕΡΓΑΣΙΑ:ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                                        ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                           ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ  

  ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ                                                  ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
  ΧΩΡΩΝ  
 

 
 
 

ΘΕΜΑ: Εναπόθεση και υγειονομική ταφή απορριμμάτων Δήμου Ρεθύμνης  
 

 

   
Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ   

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το 
παρακάτω υπόδειγμα: 

 

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ

ΤΩΝ (ton) 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΤΟΝΟ (€/ton) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1. Εναπόθεση και υγειονομική ταφή 

των απορριμμάτων του Δήμου 

Ρεθύμνης για δύο έτη  σύμφωνα με 

τους όρους της  διακήρυξης 

 

 

58.002,718  
 

 

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ 

ΦΠΑ  

   ΦΠΑ 13 % 

 

   ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  
 
Ρέθυμνο    /     /2014 

   

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΑΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

 

 

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ  Π.Ε. 

 


