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ΓΗΜΟ ΓΟΜΟΚΟΤ

ΓΙ ΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙ ΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙ Α ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝ ΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
Ο ΓΗΜΟ ΓΟΜΟΚΟΤ
δ ι α κ η π ύ ζ ζ ε ι

την με ςνοπηικό Γιαγωνιζμό επιλογή αναδόχου για την:

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΒΙΟΚΑ ΓΟΜΟΚΟΤ»
CPV: [90481000-2] - Λειηοςπγία ζηαθμού επεξεπγαζίαρ λςμάηων

Πποϋπολογιζμού 72.019.20 Δςπώ (με Φ.Π.Α.)

Ζχοντασ υπόψθ:
Τισ διατάξεισ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν:












Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Α’), «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεφχοσ Α'). «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων».
Του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α'), «Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ».
Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26.03.2014 τεφχοσ Α’), «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ,
Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα- Τροποποίθςθ Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ».
Του Ν.4155/13 (ΦΕΚ 120/29.05.2013 τεφχοσ Α'), «Εκνικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων
και άλλεσ διατάξεισ».
Τθσ Υ.Α. Ρ1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ 2677/21.10.2013 τεφχοσ Β’), «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Τθσ αρικ. Ρ1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΦ-ΡΨ5) εγκυκλίου με κζμα «Ενθμζρωςθ για το Εκνικό Σφςτθμα
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ),
τθσ αρικ. 13 / 2017 μελζτθσ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου, προχπολογιςμοφ 72.019.20 €,
(περιλαμβανομζνου του ΦΡΑ), για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΚΑ ΔΟΜΟΚΟΥ»
Τθν αρ. 30/2017 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν εγκρίκθκε θ μελζτθ και κακορίςτθκαν οι
όροι του διαγωνιςμοφ.

ΑΔΑ: ΩΟΨ7Ω9Α-ΩΝΡ


Τθν αρ. 4/2017 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία ζγινε θ διάκεςθ των πιςτϊςεων των
Κ.Α. 25/7326.0133 και 70/6277.0003(ΑΔΑ:7ΘΥΜΩ9Α-Ψ06).
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ςυνοπτικό διαγωνιςμό, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τιμήσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016, για τθν
εκτζλεςθ τθσ Υπθρεςίασ «ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΚΑ
ΔΟΜΟΚΟΥ», ςφμφωνα με τουσ κάτωκι όρουσ:

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Η λειτουργία και ςυντιρθςθ τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ λυμάτων του Διμου Δομοκοφ(CPV 904810002) και θ διαχείριςθ τθσ παραγομζνθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ.
Η υπθρεςία κα περιλαμβάνει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ
(τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τεχνικι ζκκεςθ, ςυγγραφι υποχρεϊςεων, κλπ.) τθσ αρ. 13/2017 ςχετικισ μελζτθσ
τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου, κακϊσ και τισ οδθγίεσ-υποδείξεισ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Διμου.
Το χρονικό διάςτθμα παροχισ των υπθρεςιϊν κα είναι για 12 μινεσ.

Άρθρο 2
Προχπολογιςμόσ δαπάνησ
Η προχπολογιηόμενθ δαπάνθ τθσ υπθρεςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των 58.080.00 € μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%, ςφμφωνα με τθν αρ. 13 /2017 μελζτθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του
Διμου Δομοκοφ.
Στο προχπολογιςμό οικ. ζτουσ 2017 και ςτουσ Κ.Α. Εξόδων 25/7326.0133 και 70/6277.0003, υπάρχει
εγγεγραμμζνθ πίςτωςθ με τίτλο «ΡΑΟΧΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΚΑ ΔΟΜΟΚΟΥ» ποςοφ 70.000,00 € και «ΡΑΟΧΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ,
ΜΕΤΑΦΟΑ, ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΥΛΙΟΣ ΑΡΟ ΒΙΟΚΑ ΣΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ» ποςοφ 23.000,00 €, αντίςτοιχα. Το υπόλοιπο απαιτοφμενο ποςό, για τθ κάλυψθ
των δαπανϊν του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ, κα προβλεφκεί και κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του
οικ. ζτουσ 2018
Ειδικότερα ο προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ αναλφεται ωσ κάτωκι:

A.T.

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ
Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ
(€)
ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΡΑΟΧΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΚΑ ΔΟΜΟΚΟΥ (μθνιαία
δαπάνθ)
μινασ

12

4.840.00

58.080.00

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

58.080.00

ΦΠΑ (24%)

13.939.20

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

72.019.20
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Άρθρο 3
Αναθζτουςα Αρχή – Σόποσ και χρόνοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
3.1 Στοιχεία ανακζτουςασ αρχισ
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ΕΡΩΝΥΜΙΑ: Διμοσ Δομοκοφ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρλατεία Μουςϊν 1, ΤΚ 35010,
ΤΗΛ. ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2232 3 50200
ΦΑΞ: 2232 3 50234
e-mail: info@domokos.gr

3.2 Τόποσ - Χρόνοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτθν αίκουςα ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Δομοκοφ,
Ρλατεία Μουςϊν 1, τθν 23/03/2017, ημζρα Πζμπτη ϊρα 10:00, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ
Διενζργειασ Διαγωνιςμϊν. Αν για οποιοδιποτε λόγο δεν διεξαχκεί θ δθμοπραςία τθν προαναφερκείςα
θμερομθνία ι κρικεί άγονοσ, κα επαναλθφκεί τισ 30/03/2017, θμζρα Ρζμπτθ ςτον ίδιο τόπο και χρόνο.
Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν ςτον διαγωνιςμό, ορίηεται θ 23/03/2017
θμζρα Πζμπτη. Ϊρα λιξθσ τθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 09:30.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο Διμο, κακθμερινά, τισ
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (τθλ. 2232022385, fax. 2232023012, αρμόδιοσ υπάλλθλοσ: Λιάγκασ Γεϊργιοσ).

Άρθρο 4
υμβατικά τοιχεία
Τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ τα οποία αποτελοφν ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ υπθρεςίασ κατά ςειρά ιςχφοσ είναι:
1. Η διακιρυξθ
2. Η προςφορά του αναδόχου
3. Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ
4. Τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ του αναδόχου
5. Η ςυγγραφι υποχρεϊςεων
6. Η τεχνικι περιγραφι
7. Ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ

Άρθρο 5
Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ
6.1. Για τθν ανωτζρω υπθρεςία μποροφν να υποβάλουν προςφορά, οικονομικοί φορείσ (φυςικά ι νομικά
πρόςωπα ι ενϊςεισ), εγγεγραμμζνα ςε επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα, που αςκοφν επαγγελματικι
δραςτθριότθτα ςτο τομζα τθσ ηθτοφμενθσ, από τθ προκιρυξθ, υπθρεςίασ και είναι εγκατεςτθμζνοι :
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), κακϊσ και

ΑΔΑ: ΩΟΨ7Ω9Α-ΩΝΡ
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ Δθμοςίων ςυμβάςεων.
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Οι ανωτζρω επιχειριςεισ είτε αυτοτελϊσ είτε εν ςυμπράξει κα πρζπει να διακζτουν τθν απαιτοφμενθ
εμπειρία, τθν τεχνογνωςία και τθν ικανότθτα προκειμζνου να αντεπεξζλκουν ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ.
6.2. Οι ςυμπράξεισ επιχειριςεων που κα λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό δεν υποχρεοφνται να λάβουν
οριςμζνθ νομικι μορφι, προκειμζνου να υποβάλλουν προςφορά. Πμωσ οφείλουν κατά τθν κατάρτιςθ και
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να κατακζςουν ςυμβολαιογραφικι πράξθ, που κα διευκρινίηει τουσ όρουσ τθσ
κοινοπραξίασ. Η ανακζτουςα αρχι δεν ζχει τθν πρόκεςθ να επιβάλει άλλθ ιδιαίτερθ νομικι μορφι ςτθν
ανάδοχο κοινοπραξία.
6.3. Απαγορεφεται, επί ποινι αποκλειςμοφ, θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό μιασ επιχείρθςθσ ςε περιςςότερεσ
από μία ςυμμετοχζσ (ςχιματα διαγωνιηομζνων).

Άρθρο 6
Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά και νομικά πρόςωπα κακϊσ και κοινοπραξίεσ, κατά τουσ όρουσ που
κακορίηονται από τουσ νόμουσ τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι :
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ’ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 του Ν.
4412/2016.
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι
προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια
που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία).
3. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.

Άρθρο 7
Λόγοι αποκλειςμοφ
1.Αποκλείεται ζνασ οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ όταν
αποδεικνφεται, με τθν επαλικευςθ που προβλζπεται ςτα άρκρα 79 ζωσ 81 του Ν.4412/16 ι είναι γνωςτό
ςτθν ανακζτουςα αρχι με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εισ βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για
ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ
καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των
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κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ
απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ
δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ
νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ
ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316
τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι
εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3
τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ
εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ Ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ
δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.3691/2008 (Α' 166), ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ
εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ
ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσπλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι
νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).
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Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του
οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι
ελζγχου ςε αυτό.
Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ :
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τουσ διαχειριςτζσ,
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
2. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ,
εάν θ ανακζτουςα αρχι:
α) γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ
με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία ι/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του
όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι
Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Η παροφςα παράγραφοσ παφει να εφαρμόηεται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ
του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει,
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε
δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.

ΑΔΑ: ΩΟΨ7Ω9Α-ΩΝΡ
3.Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να αποκλείουν από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ
ςφμβαςθσ οποιονδιποτε οικονομικό φορζα ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
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α) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με κατάλλθλα μζςα ακζτθςθ των ιςχυουςϊν υποχρεϊςεων
που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του Ν.4412/2016,
β) εάν ο οικονομικόσ φορζασ τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ
εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν
βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε
εκνικζσ διατάξεισ νόμου,
γ) εάν θ ανακζτουςα αρχι διακζτει επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο
οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φoρείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του
ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του Ν.4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι των οικονομικϊν
φορζων κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
Ν.4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
ςτ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ
καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
η) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ
των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 79 του Ν.4412/2016,
θ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ επιχειρεί να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
κ) Εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλλθλα μζςα, ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.
4.Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ αποκλείουν ζναν
οικονομικό φορζα, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν
είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 1 και 2 του παρόντοσ άρκρου.
Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι ανακζτουςεσ
αρχζσ μποροφν να αποκλείουν οικονομικό φορζα, όταν αποδεικνφεται ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ
βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
ςε μία από τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 3 του παρόντοσ άρκρου.
5.Οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 1 και 3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε
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επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα
ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθ παρ. 7 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016.
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Άρθρο 8
Σεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτον παρόντα διαγωνιςμό ο προςφζρων ο οποίοσ δεν αποδεικνφει τθν
τεχνικι και επαγγελματικι του ικανότθτα. Ριο ςυγκεκριμζνα, κα πρζπει :
8.1 Να ζχει αναλάβει και εκτελζςει επιτυχϊσ τα τελευταία τρία (3) χρόνια τρείσ (3) τουλάχιςτον ςυμβάςεισ
λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ λυμάτων αξίασ τουλάχιςτον 60.000,00 € πλζον
Φ.Ρ.Α. ετθςίωσ για κάκε ςφμβαςθ
Επιςθμαίνεται ότι ςτθν προςμετροφμενθ εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψθ θ περίοδοσ δοκιμαςτικισ
λειτουργίασ που ακολουκεί τθν καταςκευι παρόμοιων ζργων.
Εφόςον ο διαγωνιηόμενοσ είναι Σφμπραξθ εταιριϊν, το κριτιριο τθσ ηθτοφμενθσ εμπειρίασ κα πρζπει να
πλθροφται, τουλάχιςτον, από ζνα εκ των μελϊν.
8.2 Να ζχει αναλάβει και εκτελζςει επιτυχϊσ τα τελευταία τρία (3) χρόνια τουλάχιςτον τρεισ (3) ςυμβάςεισ
διαχείριςθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ αςτικϊν λυμάτων ποςότθτασ τουλάχιςτον 100 τόνων για κάκε ςφμβαςθ
ετθςίωσ
8.3 Να διακζτει το κατάλλθλο και ζμπειρο προςωπικό ςτθν λειτουργία και ςυντιρθςθ Ε.Ε.Λ., για τθν
εκτζλεςθ των οριηομζνων ςτθν παροφςα διακιρυξθ εργαςιϊν.
Ριο ςυγκεκριμζνα, κα πρζπει να διακζτει ι να ςυνεργάηεται, με ευκφνθ του, τουλάχιςτον με το παρακάτω
επιςτθμονικό δυναμικό, το οποίο κα είναι υπεφκυνο για τθν εκτζλεςθ τθσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ
ηθτοφμενθσ υπθρεςίασ:
• Ζναν (1) επιςτιμονα Χθμικό Μθχανικό ΡΕ, ωσ ςυντονιςτι και επιςτθμονικό υπεφκυνο λειτουργίασ,
με αποδεδειγμζνθ εμπειρία, τουλάχιςτον 3 ετϊν, ςε λειτουργία και ςυντιρθςθ εγκαταςτάςεων
επεξεργαςίασ λυμάτων και διαχείριςθσ λυματολάςπθσ αςτικϊν λυμάτων.
• Ζναν (1) επιςτιμονα Χθμικό ΡΕ, ωσ υπεφκυνο δειγματολθψιϊν και αναλφςεων, με αποδεδειγμζνθ
εμπειρία, τουλάχιςτον 5 ετϊν, ςε λειτουργία και ςυντιρθςθ εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ λυμάτων.
• Ζναν (1) Μθχανολόγο Μθχανικό ΡΕ ι ΤΕ, με αποδεδειγμζνθ εμπειρία τουλάχιςτον 8 ετϊν, ςε
λειτουργία και ςυντιρθςθ εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ λυμάτων.
• Ζναν (1) Βοθκό Ηλεκτρολόγου με αποδεδειγμζνθ εμπειρία τουλάχιςτον 1 ζτουσ, ςε ςυντιρθςθ ΗΜ
εξοπλιςμοφ εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ λυμάτων.
• Ζναν (1) εργάτθ, με πλιρθ απαςχόλθςθ (5νκιμερθ οκτάωρθ εργαςία), με εμπειρία ςε εργαςία ςε
εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ λυμάτων τουλάχιςτον 3 ετϊν
Διευκρινίηεται ότι για τθν εμπειρία-προχπθρεςία του παραπάνω προςωπικοφ, λαμβάνονται υπόψθ τα
πραγματικά ζτθ απαςχόλθςθσ, και όχι τα ζτθ από κτιςεωσ πτυχίου (θ εμπειρία αποδεικνφεται με
βεβαιϊςεισ από τισ Ανακζτουςεσ Αρχζσ).
8.4 Να διακζτει πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001, 14001, 18000 με αναφορά ςε πεδίο
ςχετικό με το αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ όπωσ λειτουργία και ςυντιρθςθ εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ
υγρϊν αποβλιτων ι διαχείριςθ ζργων επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων ι οποιοδιποτε άλλο ςχετικό, που
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να είναι ςε ιςχφ κακϊσ και ISO 9001, 14001, 18000 και 39001 για τθν ςυλλογι, μεταφορά και διαχείριςθ μθ
επικινδφνων ςτερεϊν αποβλιτων.
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8.5 α) Άδεια ςυλλογισ και μεταφοράσ ιλφοσ από ΕΕΛ ςε ιςχφ (απόβλθτο ΕΚΑ 19.08.05 τθσ ΚΥΑ
50910/2727/2003 θ οποία ζχει εκδοκεί από τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Θεςςαλίασ – Στερεάσ Ελλάδασ.
β) Άδεια ςυλλογισ και μεταφοράσ ιλφοσ από ΕΕΛ ςε ιςχφ (απόβλθτο ΕΚΑ 19.08.05 τθσ ΚΥΑ
50910/2727/2003) θ οποία ζχει εκδοκεί από τθν περιφζρεια τθσ Ελλάδασ που ευρίςκεται θ μονάδα
διάκεςθσ τθσ ιλφοσ.
γ) Κατάλλθλο εξοπλιςμό και προςωπικό όπωσ περιγράφονται ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ
δ) Σφμβαςθ ςυνεργαςίασ (υπογεγραμμζνθ και από τα δφο μζρθ) με νόμιμο φορζα διαχείριςθσ ιλφοσ, ςε
περίπτωςθ που ο διαγωνιηόμενοσ δεν διακζτει ο ίδιοσ εγκατάςταςθ διάκεςθσ ιλφοσ. Η μονάδα πρζπει να
διακζτει τθν προβλεπόμενθ ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων (για διαχείριςθ αποβλιτων με ΕΚΑ 19.08.05)
για τθν μονάδα διάκεςθσ ςε ιςχφ (ΚΥΑ 50910/2727/2003- άρκρο 8). Ριο ςυγκεκριμζνα θ μονάδα τελικισ
διάκεςθσ πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να διακζτει βάςει Υ.Α. 1958/2012, Ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν Πρων
ςε ιςχφ με τον αντίςτοιχο κωδικό ΕΚΑ 190805 που αναφζρεται ςε ιλφσ αςτικϊν λυμάτων και ανικει ςτθν
ομάδα 4θ ςυςτιματα Ρεριβαλλοντικϊν Υποδομϊν, και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν α/α 12 Μεμονωμζνεσ
εγκαταςτάςεισ Ραραγωγισ εδαφοβελτιωτικϊν, ι και οργανοχουμικϊν λιπαςμάτων, (υποκατθγορία Α1 ι
Α2), ι ςτθν α/α/ 23 μεμονωμζνεσ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ ιλφοσ από εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ
αςτικϊν λυμάτων πόλεων και οικιςμϊν ι υγρϊν μθ επικινδφνων αποβλιτων, βάςει Εκνικισ και Κοινοτικισ
νομοκεςίασ, και θ οποία κα καλφπτει τθ μθνιαία εκτιμϊμενθ ποςότθτα. Καταχϊρθςθ τθσ Μονάδασ Τελικισ
διάκεςθσ ςτο Μθτρϊο Διαχείριςθσ Στερεϊν Μθ Επικινδφνων Αποβλιτων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Ρεριβάλλοντοσ, Διεφκυνςθσ Ρεριβαλλοντικοφ Σχεδιαςμοφ, Γραφείο Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ
Συςκευαςιϊν και άλλων Ρροϊόντων, Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ
ε) Εγγραφι ςτο Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Διαχείριςθσ Αποβλιτων του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ
ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ Β’ 2992) - Οργάνωςθ και λειτουργία Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου
Αποβλιτων (ΗΜΑ)
ςτ) Ριςτοποιθμζνθ ηυγιςτικι διάταξθ και ζκδοςθ ζγκυρων ηυγολογίων τθσ μονάδασ τελικισ διάκεςθσ
η) Σφμβαςθ ςε ιςχφ απολφμανςθσ του εξοπλιςμοφ του αναδόχου με νόμιμθ εταιρεία απολφμανςθσ.
θ) Τισ άδειεσ κυκλοφορίασ του απαιτοφμενου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ εν ιςχφ, τα αςφαλιςτιρια
ςυμβόλαια εν ιςχφ του κάκε οχιματοσ κακϊσ και τα ΚΤΕΟ του εκάςτοτε οχιματοσ εν ιςχφ , Νόμιμεσ Άδειεσ
και Διπλϊματα Οδιγθςθσ εν ιςχφ του προςωπικοφ που ο Ανάδοχοσ κα ορίςει για τθν χριςθ και οδιγθςθ
του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ.
κ) Ριςτοποιθτικό ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008 ι ιςοδφναμου πιςτοποιθτικοφ ςε
ιςχφ από αρμόδιο αδειοδοτθμζνο φορζα, για τθν ςυλλογι, μεταφορά και διαχείριςθ μθ επικινδφνων
ςτερεϊν αποβλιτων.
ι) Ριςτοποιθτικό ςυςτιματοσ διαχείριςθσ περιβάλλοντοσ κατά ISO 14001:2004 ι ιςοδφναμου
πιςτοποιθτικοφ ςε ιςχφ από αρμόδιο αδειοδοτθμζνο φορζα, για τθ ςυλλογι, μεταφορά και διαχείριςθ μθ
επικινδφνων ςτερεϊν αποβλιτων.
κ) Ριςτοποιθτικό ςυςτιματοσ διαχείριςθσ υγιεινισ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία κατά BS OHSAS 18001:2007
ι ιςοδφναμου πιςτοποιθτικοφ ςε ιςχφ από αρμόδιο αδειοδοτθμζνο φορζα, για τθν ςυλλογι, μεταφορά και
διαχείριςθ μθ επικινδφνων ςτερεϊν αποβλιτων.

ΑΔΑ: ΩΟΨ7Ω9Α-ΩΝΡ
λ) Ριςτοποιθτικό ςυςτιματοσ Οδικισ Αςφάλειασ Μεταφορϊν κατά ISO 39001:2012 ι ιςοδφναμου
πιςτοποιθτικοφ ςε ιςχφ από αρμόδιο αδειοδοτθμζνο φορζα, για τθν ςυλλογι, μεταφορά και διαχείριςθ μθ
επικινδφνων ςτερεϊν αποβλιτων.

17PROC005903537 2017-03-10

μ) Βεβαίωςθ από τον Διμο Δομοκοφ ότι ο υποψιφιοσ ζλαβε γνϊςθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν του ζργου
ν) Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαια Αςτικισ Ευκφνθσ εν ιςχφ για τθ ςυλλογι και μεταφορά Στερεϊν μθ
Επικινδφνων Αποβλιτων αςφαλιςτικισ κάλυψθσ τουλάχιςτον 150.000,00 €.
ξ) Μθνιαίο Χρονοδιάγραμμα μεταφοράσ Ιλφοσ από τθν εγκατάςταςθ ζωσ τθν προτεινόμενθ μονάδα τελικισ
διάκεςθσ. Το Χρονοδιάγραμμα κα είναι ςε πλιρθ ςυμφωνία με τθν θμεριςια ικανότθτα αποδοχισ ιλφοσ
από τθν προτεινόμενθ μονάδα τελικισ διάκεςθσ
ο) Να διακζτει ςτισ υποδομζσ τθσ εργαςτθριακό εξοπλιςμό αναλφςεων
Σε περίπτωςθ που ο διαγωνιηόμενοσ είναι Κοινοπραξία τότε ζνα τουλάχιςτον μζλοσ αυτισ πρζπει να
διακζτει το ανωτζρω πιςτοποιθτικό.

Άρθρο 9
Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ
Κάκε διαγωνιηόμενοσ που κα λάβει μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοσ ςε ζνα από τα
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ-μζλοσ εγκατάςταςισ του, όπωσ
περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/2016 ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε
άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα αυτό.
Οι προςφζροντεσ υποβάλουν μαηί με τθν προςφορά τουσ, εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, επί ποινι
αποκλειςμοφ, τα κάτωκι δικαιολογθτικά, προςκομίηοντάσ τα κατά περίπτωςθ ςε ζντυπθ μορφι, ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ του Ν.4155/13, του άρκρου 11 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/13 και του άρκρου 11 του Ν.2690/99 όπωσ
τροποποιικθκε με το άρκρο 1 παρ.2 του Ν.4250/2014.
Η μθ προςκόμιςθ κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογθτικά αποτελεί λόγο αποκλειςμοφ του
ςυμμετζχοντοσ.
9.1 Σα δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό είναι τα εξήσ:
α) Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το άρκρο 11 τθσ παροφςθσ.
β) Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ.4 του Ν.4412/16, ωσ
προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα
μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ (διαγωνιηόμενοσ) πλθροί τισ προχποκζςεισ των
εδαφίων (α) και (β) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 79 του Ν.4412/2016.
γ) Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ φζρει τθν υπογραφι του υπογράφοντοσ νόμιμου
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα.
9.2 Σα δικαιολογητικά τεχνικήσ και επαγγελματικήσ ικανότητασ είναι τα εξήσ:
Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ του διαγωνιηόμενου, όλοι οι ςυμμετζχοντεσ
ςτο διαγωνιςμό κα υποβάλλουν επί ποινι αποκλειςμοφ, μαηί με τθ προςφορά τουσ, τα παρακάτω:

ΑΔΑ: ΩΟΨ7Ω9Α-ΩΝΡ
α) Αποδεικτικά ζγγραφα ςφναψθσ ςφμβαςθσ, με φορείσ του Δθμοςίου ι του ευρφτερου Δθμόςιου Τομζα
(Διμουσ, Δ.Ε.Υ.Α, κ.λ.π) και επιτυχοφσ εκτζλεςθσ (αντίγραφο ςφμβαςθσ και βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ
υπθρεςίασ), τθσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ λυμάτων κακϊσ και τθσ
διαχείριςθσ ιλφοσ αςτικϊν λυμάτων , ςφμφωνα με όςα ορίηει θ παράγραφοσ 8.1 και 8.2. τθσ παροφςθσ.
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β) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86, όπου κα αναφζρεται το προςωπικό που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν
εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ, βιογραφικά ςθμειϊματα του ανωτζρω προςωπικοφ, βεβαιϊςεισ εμπειρίασπροχπθρεςίασ οι οποίεσ κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να ζχουν εκδοκεί από τισ Ανακζτουςεσ Αρχζσ ι
τον Κφριο του Ζργου, κακϊσ και οτιδιποτε αποδεικνφει τθν ικανότθτά του, ϊςτε να καλφπτονται οι
ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τθσ παραγράφου 8.3 τθσ παροφςθσ. Επίςθσ κα υποβλθκεί οργανόγραμμα, ςφμφωνα
με τισ απαιτιςεισ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, ςτο οποίο κα παρουςιάηονται τα κακικοντα των μελϊν τθσ
ομάδασ ζργου.
Συμπλθρωματικά των ανωτζρω και επί ποινι αποκλειςμοφ, ο ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει και
υπεφκυνθ διλωςθ του επιςτθμονικοφ και μθ προςωπικοφ, με τθν οποία κα δθλϊνεται θ αποδοχι τθσ
ςυνεργαςίασ του με τον διαγωνιηόμενο, εφόςον αυτόσ καταςτεί ανάδοχοσ.
γ) Ριςτοποιθτικά ISO 9001, 14001, 18000 και 39001, ςφμφωνα με όςα ορίηει θ παράγραφοσ 8.4 τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ.
δ) Ρρόγραμμα παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων, ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, που κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο :
 περιγραφι των διαδικαςιϊν δειγματολθψίασ και του προγράμματοσ εργαςτθριακϊν ελζγχων τθσ
ποιότθτασ ειςόδου και εκροισ των εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ λυμάτων.
 περιγραφι των μεκόδων παρακολοφκθςθσ τθσ λειτουργίασ και τθσ απόδοςθσ των εγκαταςτάςεων και
των προτεινόμενων μεκόδων αντιμετϊπιςθσ λειτουργικϊν προβλθμάτων.
 υποδείγματα εντφπων καταγραφισ (πίνακεσ, εκκζςεισ, θμερολόγια, κ.λ.π.) των υπθρεςιϊν λειτουργίασ
και ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων.
ε) ςχζδιο προγράμματοσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ του Η/Μ εξοπλιςμοφ
Τα παραπάνω κα είναι ενδεικτικά και κα είναι υποχρζωςθ του Αναδόχου, ςε διάςτθμα ενόσ μινα να
παραδϊςει μεκόδουσ και προγράμματα ςυντιρθςθσ για τον εξοπλιςμό τθσ εγκατάςταςθσ.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και
άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα,
χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
ΓΕΝΙΚΑ
Σθμειϊνεται ότι όλεσ οι αναφερόμενεσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ν. 1599/86, πρζπει να φζρουν ςφραγίδα
τθσ επιχείρθςθσ και να υπογράφονται
>από το ίδιο το φυςικό πρόςωπο που ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό, ή
>όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόςωπο αυτήσ,
Η υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται από τον προςφζροντα και δεν απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ.

ΑΔΑ: ΩΟΨ7Ω9Α-ΩΝΡ
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ των ςυμμετεχόντων ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά που εκδίδονται με
βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, πρζπει να υποβάλλονται επικυρωμζνα
από τθν κατά το νόμο αρμόδια αρχι του κράτουσ τθσ ζδρασ του ιδρφματοσ που τα εκδίδει και να
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
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Σε περίπτωςθ που το οικείο κράτοσ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο διαγωνιηόμενοσ, δεν εκδίδει κάποιο
ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό από αυτά που ηθτοφνται πιο πάνω, ι που αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ ανωτζρω
περιπτϊςεισ, αυτό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ του ενδιαφερομζνου ι ςτα κράτθ μζλθ
όπου δεν προβλζπεται θ ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ καταγωγισ ι
προζλευςθσ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ
κατάςταςθ. Η υποχρζωςθ αυτι αφορά όλεσ τισ πιο πάνω κατθγορίεσ και αλλοδαπϊν υποψθφίων.
Ππου ςτθν παροφςα Διακιρυξθ αναφζρεται Υπεφκυνθ Διλωςθ εννοείται Υ.Δ. του ν.1599/1986, όςον
αφορά ςυμμετζχουςεσ επιχειριςεισ με ζδρα τθν Ελλάδα. Πςον αφορά ςυμμετζχουςεσ επιχειριςεισ με ζδρα
τθν αλλοδαπι, εννοείται αντιςτοίχωσ είτε Υ.Δ. του Ν.1599/1986, ωσ άνω, είτε ζνορκθ διλωςθ, είτε για τα
κράτθ που δεν προβλζπεται ζνορκθ διλωςθ, επίςθμθ διλωςθ που γίνεται από τθν ςυμμετζχουςα
επιχείρθςθ ενϊπιον δικαςτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι του αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ
του κράτουσ εγκατάςταςθσ τθσ επιχείρθςθσ.
Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ
γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά του, τότε ο
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ οφείλει να ςθμαίνει τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του με τθν λζξθ
«ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟ». Στθν αντίκετθ περίπτωςθ κα μποροφν να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι
ςυνδιαγωνιηόμενοι. Η ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο ςτθν προςταςία του
απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερόμενου
Αν τα παραπάνω ςτοιχεία - δικαιολογθτικά του άρκρου αυτοφ, δεν υποβλθκοφν ι δεν είναι ζγκυρα ι είναι
ελλειπι, ο διαγωνιηόμενοσ αποκλείεται από τθν περαιτζρω διαδικαςία.

Άρθρο 10
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν – Εναλλακτικζσ προςφορζσ
1.Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ για ΕΞΙ (6) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του
παραπάνω προβλεπόμενου χρόνου, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
2.Η διάρκεια ιςχφοσ των προςφορϊν μπορεί να παρατακεί, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από το Διμο Δομοκοφ
πριν από τθν λιξθ τθσ, και κατ' ανϊτατο όριο ίςο με το παραπάνω οριηόμενο χρονικό διάςτθμα. Εάν
προκφψει κζμα παράταςθσ τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν, ο Διμοσ Δομοκοφ απευκφνει ερϊτθμα προσ τουσ
προςφζροντεσ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν, αν αποδζχονται τθν παράταςθ για ςυγκεκριμζνο
χρονικό διάςτθμα. Οι προςφζροντεσ οφείλουν να απαντιςουν ςχετικά μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτοφσ και ςε περίπτωςθ που αποδζχονται τθν αιτοφμενθ
παράταςθ, οφείλουν να ανανεϊςουν και τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ τουσ, αν αυτζσ δεν ιςχφουν
για τθν τυχόν παράταςθ. Οι νζεσ εγγυθτικζσ επιςτολζσ πρζπει να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι ςτο
Διμο Δομοκοφ εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν. Για τουσ διαγωνιηόμενουσ που αποδζχονται τθν
παράταςθ, οι προςφορζσ τουσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το παραπάνω αυτό διάςτθμα. Μετά τθν
λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ματαιϊνονται τα
αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ, εκτόσ αν ο Διμοσ Δομοκοφ κρίνει αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του
διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον. Η ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ςτον

ΑΔΑ: ΩΟΨ7Ω9Α-ΩΝΡ
ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τον δεςμεφει, όμωσ, μόνο εφόςον
αυτόσ το αποδεχτεί.
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3.Ο προςφζρων δεν ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του ι μζροσ τθσ μετά τθν κατάκεςι τθσ,
εφόςον αυτι είναι ςε ιςχφ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο προςφζρων υπόκειται
ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα:
 ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ,
 κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ, χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι δικαςτικι ενζργεια
4.Δε κα γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ ι προςφορζσ με επιφυλάξεισ-τροποποιιςεισ ςε
οποιοδιποτε όρο τθσ διακιρυξθσ.

Άρθρο 11
Εγγυήςεισ
Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται
με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Εγγυιςεισ που εκδίδονται ςε άλλο κράτοσ εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Δεν επιτρζπεται θ κατάκεςθ εγγυιςεων που ζχουν εκδοκεί ςε ςυνάλλαγμα.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ
καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Α. ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Η εγγφθςθ αυτι εκδίδεται υπζρ του ςυμμετζχοντοσ για ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% επί τθσ
ςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ από τθν υπθρεςία δαπάνθσ, χωρίσ το ΦΡΑ, τθσ υπθρεςίασ για τθν οποία
κατακζτει προςφορά. Η δαπάνθ επί τθσ οποίασ υπολογίηεται το ποςό τθσ εγγυθτικισ, περιλαμβάνει και το
αναλογοφν ποςό τθσ προαίρεςθσ.
Ειδικότερα θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ανζρχεται ςτο ποςό των χιλίων εκατόν εξήντα δφο ευρϊ
(1.162,00 €).
Β. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο κα γίνει θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ υποχρεοφται να κατακζςει κατά τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, για ποςό ίςο με το 5% του ςυμβατικοφ ποςοφ (δθλαδι
του προςφερόμενου ποςοφ), χωρίσ το ΦΡΑ.
Συντάςςεται κατά τον ιςχφοντα τφπο του δθμοςίου.
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Άρθρο 12
Προςφερόμενη τιμή
1.Η οικονομικι προςφορά κα αφορά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που αναφζρονται ςτθν αρ. 13/2017
μελζτθ. Η προςφερόμενθ τιμι κα δοκεί υποχρεωτικά ςε ΕΥΩ.
2.Στθ τιμι περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ ΦΡΑ.
3.Εφόςον από τθ προςφορά δε προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι δε δίνεται ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ και των ςυμβατικϊν τευχϊν τθσ, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.

Άρθρο 13
Γλϊςςα διαδικαςίασ
Επίςθμθ γλϊςςα τθσ διαδικαςίασ είναι θ Ελλθνικι και όλα τα ςτοιχεία αυτισ, κακϊσ και κάκε ζγγραφο τθσ
Υπθρεςίασ, κα είναι ςυντεταγμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι κα ςυνοδεφονται από νόμιμθ ελλθνικι
μετάφραςθ. Επικρατοφςα διατφπωςθ είναι πάντοτε θ Ελλθνικι. Οι τυχόν ενςτάςεισ κα υποβάλλονται ςτθν
Ελλθνικι.
Τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά που κα κατατεκοφν από αλλοδαπζσ Επιχειριςεισ πρζπει, επί ποινι
απαραδζκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμζνα είτε από το Αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ τθσ διαγωνιηόμενθσ
είτε με τθν επίκεςθ τθσ ςφραγίδασ ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθ ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61 (που
κυρϊκθκε με το Ν. 1497/84), ϊςτε να πιςτοποιείται θ γνθςιότθτά τουσ. Η μετάφραςθ των εγγράφων αυτϊν
γίνεται είτε από Ζλλθνα δικθγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του
Υπουργείου Εξωτερικϊν.
Πλα τα ξενόγλωςςα δικαιολογθτικά (π.χ. πιςτοποιθτικά ISO) οφείλουν να ςυνοδεφονται από επίςθμθ
μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.

Άρθρο 14
Κριτήριο ανάθεςησ
Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τιμισ.
Άρθρο 15
Ενςτάςεισ
Κατά των πράξεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ χωρεί ζνςταςθ. Η προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ
από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα.
Η ζνςταςθ υποβάλλεται προσ τον Διμο Δομοκοφ και επί αυτθσ αποφαςίηει θ Οικονομικι Επιτροπι του
Διμου, φςτερα από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ ενςτάςεων διαγωνιςμϊν, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν,
μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ
ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ
ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο επιςτρζφεται με
πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι.
Κατά τθσ διακιρυξθσ ι λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 2 τθσ παροφςασ, χωρεί ζνςταςθ θ
οποία υποβάλλεται ςτο Διμου Δομοκοφ μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία
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υποβολισ προςφορϊν. Επί τθσ ζνςταςθσ αποφαςίηει θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου, φςτερα από γνϊμθ
τθσ Επιτροπισ ενςτάςεων διαγωνιςμϊν, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ
οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν
κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%)
επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν
θ ζνςταςθ γίνει δεκτι.
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Άρθρο 16
Γλϊςςα εγγράφων διαδικαςίασ
1 Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε
άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ
ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. Τυχόν ενςτάςεισ
υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2 Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα
ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που
κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57.
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από
το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 36 του Κϊδικα
περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια
υπθρεςία.
3 Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Η επικφρωςθ αυτι
πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 36 του Κϊδικα περί
Δικθγόρων.
4 Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα-εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
5 Η προφορικι επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διευκολφνει τθν
επικοινωνία των αλλοδαπϊν υπαλλιλων του με τθν ανακζτουςα αρχι, με τον οριςμό και τθν παρουςία
διερμθνζων.

Άρθρο 17
Δημοςιότητα - Δαπάνεσ δημοςίευςησ
Το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςτο ΚΗΜΔΗΣ και φζρει κωδικό ΑΔΑΜ.
Ρροκιρυξθ αυτισ (περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ) τοιχοκολλείται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων, αναρτάται ςτο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου.

ΑΔΑ: ΩΟΨ7Ω9Α-ΩΝΡ

17PROC005903537 2017-03-10
Άρθρο 18
Παροχή διευκρινίςεων για τη διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ
Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ παρζχουν ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ
προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά δικαιολογθτικά, το αργότερο ζξι μζρεσ πριν από τθν θμζρα
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.

Άρθρο 19
Σεκμήριο από τη ςυμμετοχή ςτη διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ
Η υποβολι προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό αποτελεί τεκμιριο ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ
αυτισ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και γνωρίηει πλιρωσ τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ
τθσ υπθρεςίασ.
Άρθρο 20
Χρόνοσ, τόποσ, διάρκεια εκτζλεςησ των υπηρεςιϊν και τρόποσ πληρωμήσ
Η εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ πρζπει να ολοκλθρωκεί ςε διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ από τθν υπογραφι τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ και θ πλθρωμι κα γίνεται ςε χρονικό διάςτθμα 20 θμερϊν από τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ
τιμολογίου, το οποίο και κα εκδίδεται ανά ζνα (1) μινα.

ΔΟΜΟΚΟ, 10-03-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΟΜΟΚΟΤ

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΖΙΑΧΡΗΣΑ

