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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

Ο Διμοσ Μυκόνου  ανακοινϊνει ότι κα προβεί ςτθν ςυλλογι προςφορϊν για τθν ανάδειξθ αναδόχου  που 
αφορά ςτθν ανάκεςθ εργαςιϊν «ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΧΩΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ» προχπολογιςμοφ 433.386,56 ευρϊ ςυν Φ.Π.Α..  
 
H ανάκεςθ κα γίνει από τθν οικονομικι Επιτροπι μετά από διαπραγμάτευςθ ςφμφωνα με το άρκρο 32 
παράγραφο 2γ ςτο μζτρο που είναι απολφτωσ απαραίτθτο, εάν λόγω κατεπείγουςασ ανάγκθσ 
οφειλόμενθσ ςε γεγονότα απρόβλεπτα για τθν ανακζτουςα αρχι, δεν είναι δυνατι θ τιρθςθ των 
προκεςμιϊν που προβλζπονται για τισ ανοικτζσ, κλειςτζσ ι ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με 
διαπραγμάτευςθ.  
 
Λόγω των ζκτακτων και απρόβλεπτων γεγονότων και τισ ειδικζσ ςυνκικεσ που ζχουν προκφψει ςε ςχζςθ 
με τθν πανδθμία του κορωνοϊοφ (covid- 19)  ςτθν χϊρα μασ, πολλζσ  Τπθρεςίεσ του Διμου ΜΤΚΟΝΟΤ, 
όπωσ ενδεικτικά θ Τπθρεςία Κακαριότθτασ, θ Πολιτικι Προςταςία  και οι κοινωνικζσ υπθρεςίεσ του 
Διμου, εντάςςονται ςε αυτζσ που βρίςκονται ςτθν πρϊτθ γραμμι τθσ ςυλλογικισ προςπάκειασ για τθν 
αναχαίτθςθ τθσ διαςποράσ και εξάπλωςθσ του covid-19. Η  ανάγκθ τθσ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν αυτϊν 
είναι επιτακτικι επί εικοςιτετράωρου βάςεωσ προκειμζνου να μθν ςταματιςει θ αποκομιδι των 
επικίνδυνων λυμάτων και απορριμμάτων από όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ τθσ νιςου και ωσ εκ 
τοφτου θ ορκι επεξεργαςία τουσ ςτον προβλεπόμενο χϊρο ΧΤΣΑ θ απρόςκοπτθ λειτουργία του οποίου 
κρίνεται επίςθσ απολφτωσ επιβεβλθμζνθ και απαραίτθτθ δεδομζνθσ τθσ αφξθςθσ του όγκου των 
απορριμμάτων κατά τουσ προςεχείσ μινεσ, ζτςι ϊςτε να είναι εφικτι κατά το μζγιςτο δυνατό βακμό θ 
τιρθςθ των μζτρων για τθν αποτροπι τθσ εξάπλωςθσ του covid -19.  
Σα ανωτζρω απρόβλεπτα γεγονότα ςυνιςτοφν γεγονότα ενταςςόμενα ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ και 
λαμβάνοντασ υπόψθ ότι μζχρι να ολοκλθρωκεί  ο νζοσ διαγωνιςμόσ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν 
παροχι τθσ ωσ άνω υπθρεςίασ απαιτείται χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον 6 μθνϊν, υπάρχει επιτακτικι και 
κατεπείγουςα ανάγκθ τθσ ανάκεςθσ με τθ διαδικαςία του κατεπείγοντοσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 
παρ 2γ του άρκρου 32 Ν.4412/16, όπωσ ορίςτθκε και με τισ 55/2020, 64/2020, 68/2020,  75/2020 και 84/2020 
Πράξεισ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου που εκδόκθκαν  για τθ λιψθ  «Κατεπείγοντων μζτρων αντιμετϊπιςθσ 
των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ 
διάδοςισ του». 
Και Ζχοντασ υπόψιν: 
Το με αρ. πρωτ. 29/12-03-2020 (ΑΔΑ:ΨΘΘΞΟΞΤΒ-ΒΨ1) ζγγραφο που αφορά διευκρινίςεισ ςχετικά με τισ 

 

 

 

      
  

 
         
 

         



ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο λιψθσ μζτρων αποφυγισ τθσ διάδοςθσ του κορωνoϊου όπου 
προβλζπεται θ δυνατότθτα ςφναψθσ ςφμβαςθσ δφναται να ςυνάπτονται χωρίσ τθσ προθγοφμενθ ςφμφωνθ 
γνϊμθ τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..   
Το Ν.4412/2016 Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/Ε 
και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),  όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει .  
Toν Νόμο 4555/2018 - ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018 Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και 
αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»+ υκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό.  
 Τθν από 28-05-2020 Ειςιγθςθ με αρικμό πρωτοκόλλου 5370 και τθν με αρικμ. 72/2020 απόφαςθ τθσ ΟΕ 
ςφμφωνα με τα οποία για τθν ομαλι  λειτουργία  του παραπάνω Χϊρου Υγειονομικισ Ταφισ Απορριμμάτων  
και για τθν αποφυγι τθσ διάδοςθσ του κορωνoϊου αλλά και τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν λόγω των  
απρόςμενων  ςυνκθκϊν  που προζκυψαν εξαιτίασ αυτοφ είναι επιβεβλθμζνθ θ προςφυγι ςτθν ανωτζρω 
διαδικαςία ανάκεςθσ.  
 

Η διαπραγμάτευςθ αφορά δθλαδι  ςτθν υπθρεςία με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΧΩΡΟΤ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕ» ςυνολικοφ φψουσ:                                               
433.386,56 ευρϊ ςυν Φ.Π.Α. με τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτθν μελζτθ τθσ Τπθρεςίασ και των όρων 
διαπραγμάτευςθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ  
                                                                                                              
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ προμικειασ  είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει τιμισ.  

Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν ορίηεται για ζξι μινεσ μζχρι να μπορζςει θ υπθρεςία να 
ολοκλθρϊςει  τον  διεκνι θλεκτρονικό   διαγωνιςμό  για τθν ανάδειξθ αναδόχου τον οποίο πρόκειται να  
προκθρφξει  εντόσ των επομζνων θμερϊν.  

 Σφμφωνα με το Ραράρτθμα ΙΙΙ του Κανονιςμοφ 2195/2002 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, οι 
ανωτζρω εργαςίεσ εντάςςονται ςτουσ κωδικοφσ: CPV: 90513100 / 90513200 / 90530000.  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ διαπραγμάτευςθσ  ζχουν φυςικά ι 
νομικά πρόςωπα και ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων τα μζλθ αυτϊν, που είναι 
εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) 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 γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ  

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο.    

 

 



Κατάκεςθ προςφορϊν  

Ρροςφορζσ γίνονται δεκτζσ ςε κλειςτό φάκελο μζχρι και τισ 06/07/2020 θμζρα Δευτζρα ςτο Πρωτόκολλο 
του Διμου Μυκόνου, ςτθν διεφκυνςθ κτιριο Βοϊνόβιτσ, ακτι Καμπάνθ και πλθροφορίεσ δίνονται από 
τθν Τεχνικι Υπθρεςία ςτο τθλζφωνο 2289028557 όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ κακϊσ και μζςω 
του email mayor@mykonos.gr.  

Οι ενδιαφερόμενοι ςυμπλθρϊνουν το  ζντυπο προςφοράσ που επιςυνάπτεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ.  

Επιπλζον οι ενδιαφερόμενοι μαηί με τα παραπάνω με τισ προςφορζσ του κα πρζπει να κατακζςουν τα 
παρακάτω δικαιολογθτικά:  

   1.Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο 
ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι 
πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, για τθν απόδειξθ ότι δεν  ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του αμετάκλθτθ 
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 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 (Αϋ 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 (Αϋ 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 απόφαςθσ-πλαίςιο 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 (Αϋ 215) 

  Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο. 



Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Σε όλεσ τισ 
υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ 
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2. Φορολογικι ενθμερότθτα  που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι 
χϊρασ.  

3. Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα  από όλουσ   τουσ φορείσ για τουσ οποίουσ είναι υπόχρεοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ Επιπλζον υποχρεοφται να υποβάλει  Τπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα  αναφορικά με 
τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ζχει τθν 
εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου 
οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ+. 

4. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ  από το 
οποίο προκφπτει ότι ο οικονομικόσ φορζασ : δεν 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 προκφπτου ςα 
από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου .Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, 
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ, ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ, εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ, με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ), δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Η μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ 
φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ, αποδεικνφεται μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων1. 

5.Πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και υντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν 
χζςεων, , από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του 
οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν, πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ που προβλζπεται ςτθν 
ανωτζρω περίπτωςθ (περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 80), αυτό αντικακίςταται από 
υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με 
τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ.  

6) Τπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα, ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του 
απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

7) Τπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι 
οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ ιτοι:  
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 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 



 Δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/20162, 

 Δεν ζχει ςυνάψει  ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ. 

 Δεν βρίςκεται ςε  κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα 

 Δεν βρίςκεται  ςε μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του 
οικονομικοφ φορζα 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,  

 Δεν 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, 

 Δεν 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 .  

 Δεν 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, 

8). Πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ, ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ 
εγκατάςταςθσ οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ, προςκομίηουν βεβαίωςθ 
εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.  Για τθν απόδειξθ καταλλθλόλθτασ 
για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν.4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ, θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ, ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου, ι αρμόδιου επαγγελματικοφ, ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ, ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

9) Πιςτοποιθτικό Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ 
περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ 
νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΗ), προςκομίηει 
ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ.  Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά 
μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι 
μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι 
εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 
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 Η ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά 

τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, 
όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 



10) Κακϊσ και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά, πιςτοποιθτικά και ζγγραφα όπωσ αυτά αναφζρονται 
αναλυτικά ςτουσ όρουσ διαπραγμάτευςθσ και ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ τθσ Τπθρεςίασ, 
που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ.  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν.4412/2016. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν 
απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ 
δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.3 

Χρόνοσ  ζκδοςθσ των  παραπάνω δικαιολογθτικϊν  

α) Τα δικαιολογθτικά που αφοροφν: Απόςπαςμα ποινικοφ  μθτρϊο , πιςτοποιθτικό ΣΕΡΕ , πιςτοποιθτικά 
περί μθ εκκακάριςθ και  μθ πτϊχευςθ κ.λ.π. Θα πρζπει να ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από 
τθν υποβολι τουσ, 

β) Φορολογικι, αςφαλιςτικι ενθμερότθτα εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί κατά τα οριηόμενα ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ, 

γ) Ριςτοποιθτικό επιμελθτθρίου και Ριςτοποιθτικό (αποδεικτικά) Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ από το 
ΓΕΜΗ. Θα πρζπει να ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, 

δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ και 

ε) Πλεσ οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ εφόςον ζχουν ςυνταχκεί και υπογραφεί  μετά τθν κοινοποίθςθ και 
Δθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των προςφορϊν και δικαιολογθτικϊν. 

 

θμειϊνεται ότι ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ ζκδοςθ οιοδιποτε εκ των ανωτζρω 
πιςτοποιθτικϊν ιςχφουν οι διατάξεισ του  τεςςαρακοςτοφ  πρϊτου άρκρου  τθσ από  13-4-2020 Π.Ν.Π. 
(Α’ 84) κι εφόςον ιςχφουν οι ςυνκικεσ που ρθτϊσ αναφζρονται ςε αυτι 

Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω: 

1. Τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ που κα κατατεκοφν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διαπραγμάτευςθσ   που 
επιςυνάπτονται .  

2. Η οικονομικι προςφορά των ςυμμετεχόντων  

3. Η τιρθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

4. Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ απορρίπτεται. 

5. Ρροςφορά που παρουςιάηει ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
απορρίπτεται. 

6. Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ των τιμϊν κρίνεται ωσ απαράδεκτθ. 

Η κατακφρωςθ τθσ υπθρεςίασ  κα γίνει με απόφαςθ  τθσ οικονομικισ Επιτροπισ. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΚΟΝΟΤ  

 
 
 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΚΑ 
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 Ππβλ. άπθπο 78 παπ. 1/ 80 παπ. 1 ν. 4412/2016. Η ωρ άνω δέζμεςζη θα μποπούζε να πποκύπηει από ιδιωηικό ζςμθωνηηικό μεηαξύ 

πποζθέπονηορ και ηπίηος, ζηιρ ικανόηηηερ ηος οποίος ζηηπίζεηαι, ή από οποιοδήποηε άλλο καηάλληλο μέζο 



ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΔΑΠΑΝΗ 
Προςφορά 

(€) 

1 
Μιςκοδοςία ςυμπεριλαμβανομζνων των αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν (2.1)  

2 Μίςκωςθ μθχανθμάτων (2.2) 
 

3 Ρεριβαλλοντικι παρακολοφκθςθ (2.3) 
 

4 Εργαςίεσ και Ρρομικειεσ (3) 
 

5 Κόςτοσ Συντιρθςθσ πάγιων εξόδων ΧΥΤΑ 
 

6 Κόςτοσ Μίςκωςθσ Τεμαχιςτι 
 

7 Κόςτοσ Αςφάλιςθσ ζργου 
 

8 Υγιεινι & Αςφάλεια 
 

9 Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ 
 

10 Γενικά ζξοδα 
 

ΤΝΟΛΟ  
 

ΦΠΑ (24%) 
 

 ΣΕΛΙΚΟ ΠΟΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 
 
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ……/……/2020 

 
 
 
 
 
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ: 
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