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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 10/2009 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 032/2009

ΘΕΜΑ 2ο : Σύνταξη όρων διακήρυξης για τον «Χειρωνακτικό οδοκαθαρισμό 
           και αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου»

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 07η του μήνα Αυγούστου του έτους 2009, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 010/03-08-2009 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 6 του Ν.3463/06 (νέος Κ.Δ.& Κ.).
   Μετά τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), άρχισε η συνεδρίαση.

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.-Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, 2.-Καραγιάννης Κων/νος,
            3.-Δημοπούλου Αδαμαντία, 4.-Ουρανός Εμμανουήλ.

  ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.-Ζαμάνης Διονύσιος, αν και νόμιμα είχε κληθεί.
 
  Πρόεδρος: H σύμβαση του Δήμου με την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Β.Ε.» για τον «Χειρωνακτικό οδοκαθαρισμό και αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου», λήγει την 20/10/2009 και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να διενεργηθεί ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη εργολάβου ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας.
   Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν:
 α)Την παρ. Ι.4 του άρθρου 75 του Ν.3463/06, «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
 β)Το Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
 γ)Των σχετικών Νόμων και Π.Δ. που εναρμόνισαν την Εθνική νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο (Π.Δ. 60/2007, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ», “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών” κλπ)
  δ)Της ΚΥΑ 114218/97 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»
  ε)Της ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων»
 στ)Των σχετικών Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν το Περιβάλλον και την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και που εναρμόνισαν την Εθνική Νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο (Π.Δ. 346/98 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000), 
   προτείνεται η έγκριση των πιο κάτω όρων διακήρυξης:

ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

   Ο Δήμαρχος Δροσιάς προκηρύσσει την διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά, για την ανάθεση του: "Χειρωνακτικού οδοκαθαρισμού και αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Δροσιάς", με διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και ενδεικτικό προϋπολογισμό ύψους 198.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., και με εγκεκριμένη πίστωση ύψους 250.000,00 € στον κωδικό Κ.Α.: 20.6277.0002 του οικείου προϋπολογισμού έτους 2009. Η κατάρτιση των όρων της παρούσας εγκρίθηκε με την υπ' αρ. .../2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ & ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Άρθρο 1ο: Κανόνες δημοσιότητας

1.1-Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης να σταλεί για δημοσίευση σύμφωνα με τα κατά Νόμο προβλεπόμενα.
1.2-Αντίγραφο περίληψης της παρούσας διακήρυξης να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και ένα αντίγραφο να σταλεί για τοιχοκόλληση στην (ΤΥΔΚ) της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης.
1.3-Η δαπάνη για την δημοσίευση περίληψης της παρούσας διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού, βαρύνει τον ανάδοχο.

Άρθρο 2ο: Λήψη πληροφοριών

2.1-Τεύχη της παρούσας διακήρυξης θα παραδίδονται στους ενδιαφερομένους, εφ' όσον ζητηθούν έγκαιρα, εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την λήψη της σχετικής αίτησης, από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψής της και μέχρι έξι (6) εργάσιμες ημέρες προ της ημερομηνίας της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι απαραίτητη η προμήθεια αντιγράφου των όρων διακήρυξης.
2.2-Εφ' όσον, ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, πριν από την καταληκτική ημερομηνία που έχει οριστεί για την διεξαγωγή του διαγωνισμού. 
2.3-Για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Δροσιάς, Τηλ.: 210-8131332 Fax: 210-8136129, Αρμόδιος υπάλληλος: ............................

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 3ο: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού

3.1-Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δροσιάς οδός Γρ. Λαμπράκη 19, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την 27/08/2009, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 09:30 και ώρα λήξης την 10:00. 
3.2-Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, συντεταγμένες σύμφωνα με το  7 της παρούσας, με ίδια παρουσία ή με νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο ανωτέρω  3.1. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό.
3.3-Προσφορές που περιέρχονται και υποβάλλονται στο Δήμο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πλην αυτού που προβλέπουν τα  3.1 & 3.2 καθώς και όσες υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν αποσφραγίζονται και δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
3.4-Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ελέγχει πρωτίστως την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 4ο: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό

4.1-Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (Διαχείριση Απορριμμάτων) και εκτελούν αντίστοιχες εργασίες σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την εμπειρία για την εκτέλεση αυτής της εργασίας.
4.2-Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης και να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι και σύμφωνα με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Άρθρο 5ο: Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής

5.1-Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά :
5.1.1-Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση 
5.1.2-Εγγυητική Επιστολή ίση με το 2% του προϋπολογισμού των εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α.) όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας 
5.1.3-Επικυρωμένα αντίγραφα αδείας από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τη δραστηριότητα διαχείρισης στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τα άρθρα 8 της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 μετά της ανάλογης συμβάσεως με τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. για την απόρριψη των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής
5.1.4-Επικυρωμένο αντίγραφο αποδεικτικού καταχώρησης στο μητρώο σ.α. του ΥΠΕΧΩΔΕ 
5.1.5-Απόσπασμα ποινικού μητρώου τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν    
καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα 
5.1.6-Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 
5.1.7-Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση
5.1.8-Καταστατικό της εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης, ΦΕΚ σύστασης ανώνυμης εταιρείας ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπές εταιρείες 
5.1.9-Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 για το χρόνο έναρξης των εργασιών 
5.1.10-Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρονται: 
	ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συμβάσεως εκτέλεσης παρόμοιων εργασιών εις βάρος τους λόγω επαγγελματικού παραπτώματος από οιοδήποτε Ο.Τ.Α. ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

	ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση των δημοπρατούμενων εργασιών, ότι έχουν εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα των εργασιών και ότι αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεσή τους, σύμφωνα με όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης 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.

	ότι θα καλύψουν το Δήμο με όλη την απαραίτητη τεχνική υποδομή για την απερίσπαστη εκτέλεση των εργασιών καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης

	ότι θα καλύψουν το Δήμο ακόμα και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών βλ. 16.6 (Κυριακές, αργίες, κλπ).

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

5.1.11-Επικυρωμένα αντίγραφα δικαιολογητικών ιδιοκτησίας του απαιτούμενου / ζητούμενου εξοπλισμού ήτοι: 
	Ένα (1) Φ.Ι.Χ. ανοιχτό με σύστημα αρπάγης χωρητικότητας 30κ.μ. για την περισυλλογή-αποκομιδή των προϊόντων αποψίλωσης κλπ απορριμμάτων (κουτιά- σακουλές- φιάλες που θα βρίσκονται στους χώρους αυτούς).    

Ένα (1) Φ.Ι.Χ. ανατρεπόμενο ανοιχτό ωφέλιμου φορτίου 1/2-2 ton για βοηθητικές εργασίες 
Δυο (2) open top containers 10m3 για την αποκομιδή μπαζών κλπ άχρηστων οικοδομικών υλικών
Τρία (3) χλοοκοπτικά μηχανήματα

5.1.12-Επικυρωμένα αντίγραφα διπλωμάτων.
5.2-Για ανώνυμες εταιρίες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του, θα προσκομίσει υποχρεωτικά πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρίας όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτής στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας για να παραδώσει την προσφορά είναι αυτός που την καταθέτει. Το σχετικό αυτό έγγραφο θα φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται αυτοπροσώπως με επίδειξη της ταυτότητας των.
5.3-Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση και για όσους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, από υπεύθυνη δήλωση, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

Άρθρο 6ο: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό

6.1-Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης (εκτός Φ.Π.Α.), ήτοι 3.960,00 €.
6.2-Η εγγύηση συμμετοχής κατατίθεται υπό μορφής γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή υπό μορφής εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα.
6.3-Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει και τον τύπο που περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα:
1)Την ημερομηνία έκδοσης.
2)Τον εκδότη.
3)Το Δήμο προς τον οποίο θα απευθύνεται.
4)Τον αριθμό της εγγύησης.
5)Το ποσοστό που καλύπτει η εγγύηση.
6)Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
7)Τον αριθμό της διακήρυξης, το τίτλο των εργασιών και την ημερομηνία του διαγωνισμού.
8)Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
9)Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεσή του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
10)Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσημου.
11)Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
12)Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της ύστερα από απλό έγγραφο του Δήμου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
6.4-Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
6.5-Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον διαγωνιζόμενο στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζόμενων που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.

Άρθρο 7ο: Προσφορές

7.1-Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε ένα κυρίως φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις κάτωθι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1)Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα
2)Η επωνυμία του Δήμου
3)Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος των εργασιών
4)Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
5)Τα στοιχεία του διαγωνιζομένου
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής :
α)Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής, συσκευασμένα μέσα σε ένα ντοσιέ καλά δεμένο, με την ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" καθώς και τις υπόλοιπες ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
β)Η οικονομική προσφορά τοποθετείται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
7.2-Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
7.3-Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.
7.4-Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

Άρθρο 8ο: Προσφερόμενη τιμή

8.1-Η οικονομική προσφορά θα διατυπώνεται σε ευρώ για την κατ’ αποκοπή εκτέλεση των προσφερόμενων εργασιών για τη χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός ΦΠΑ.
8.2-Η προσφερόμενη συνολική τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά και θα δοθεί υποχρεωτικά σε  Ευρώ. Προσφορά με την οποία θα δίδεται τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8.3-Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, ενιαία ή για το σύνολο των εργασιών που προκηρύχθηκε, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής.
8.4-Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ' όψη ότι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν: 
-την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού.
-το τακτικό service και συντήρηση του απασχολούμενου εξοπλισμού για την διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του
-την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόληση του.
-τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού (καύσιμα, λιπαντικά, λάστιχα, συντήρηση, κλπ).
-την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη και φόροι οχημάτων (ΚΤΕΟ, KEK, τέλη κυκλοφορίας, κλπ).
-την στάθμευση, φύλαξη και καθαρισμό του εξοπλισμού.
-το «management» των εργασιών (τεχνική υποστήριξη, παροχή τεχνογνωσίας στην εκτέλεσή τους, εποπτεία και σχεδιασμός κλπ).
Ο Δήμος αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν: 
-τα τέλη διάθεσης των συλλεγομένων απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων που απορρέουν από την εκτέλεση των εργασιών.

Άρθρο 9ο: Χρόνος ισχύος προσφορών

9.1-Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
9.2-Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9.3-Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφ' όσον ζητηθεί από το Δήμο πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Μπορεί όμως η απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής για την κατακύρωση της δημοπρασίας να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών, εάν συμφωνεί και ο αναδειχθησόμενος μειοδότης.

Άρθρο 10ο: Ενστάσεις - Διοικητικές προσφυγές

10.1-Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σ' αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού, επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο ως εξής: 
α)Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία της υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού η οποία αποφαίνεται επ αυτής.
β)Κατά της συμμετοχής διαγωνιζόμενου στο διαγωνισμό ή της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ή και μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα, μόνο από διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής διαγωνιζόμενου κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο και σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται και εξετάζεται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.
10.2-Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δικής τους φροντίδα.
10.3-Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 11ο: Τρόπος Διενέργειας Διαγωνισμού  

11.1-Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το  3.1 της παρούσας, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και γράφεται αυτό στο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς μετά το πέρας του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε πριν την λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.
11.2-Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση της Επιτροπής συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, κατά σειρά παράδοσής τους και γράφονται στο πρακτικό τα περιεχόμενα σε κάθε φάκελο περιληπτικά. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος, γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό μονογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα μέλη της Επιτροπής.
11.3-Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι μέσα στην αίθουσα του διαγωνισμού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστικά. Η Επιτροπή συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόμενων, αποφασίζει δε γι' αυτούς που τυχόν αποκλειστούν έχοντας υπ' όψη την παρούσα διακήρυξη και την σχετική νομοθεσία. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την διακήρυξη αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού.
11.4-Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού είτε ανακοινώνει δημόσια τα ονόματα όσων αποκλείστηκαν καθώς και τους λόγους αποκλεισμού τους, ή επιφυλάσσεται να εκδώσει την απόφασή της για το αποτέλεσμα του σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών σε επόμενη συνεδρίαση, καθορίζει δε το μέγιστο χρόνο απόφασης αυτής.
11.5-Στην συνέχεια, κατόπιν καθορισμού των διαγωνιζομένων που έγιναν αποδεκτοί, ανοίγει τις οικονομικές προσφορές και ανακοινώνει τις τιμές των οικονομικών προσφορών αναδεικνύοντας τον τελικό μειοδότη. 
11.6-Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή ή τις μονογραφές του διαγωνιζόμενου ή που δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που δεν  φέρουν το νόμιμο μηχανόσημο.	
11.7-Στην συνέχεια ακολουθείται η σχετική νόμιμη διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.
11.8-Σε περίπτωση που ο μειοδότης στον οποίο έγινε η κατακύρωση των εργασιών αρνείται ή με κάθε τρόπο αποφεύγει την υπογραφή των πρακτικών κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής και η εγγύηση συμμετοχής του περιέρχεται στο Δήμο χωρίς διαδικασία και γίνεται νέος διαγωνισμός σε βάρος του με τους ίδιους όρους της διακήρυξης, με όλες τις συνέπειες που προβλέπει το Π.Δ. 28/80.

Άρθρο 12ο: Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης εργασιών

12.1-Μετά τις παραπάνω εγκρίσεις, στον αναδειχθέντα μειοδότη στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το περιεχόμενο των εργασιών, την τιμή, τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτής, τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης, εάν απαιτείται, και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
12.2-Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
12.3-Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
12.4-Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει την σύμβαση ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κηρύσσεται, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Π.Δ. 28/80, έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού, εκτός εάν αυτό συνέβη με ευθύνη του Δήμου ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
12.5-Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Άρθρο 13ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

13.1-Ο ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε  ποσοστό  5% της συνολικής  συμβατικής αξίας για την εκτέλεση των εργασιών.
13.2-Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
13.3-Όλα όσα αναφέρονται στο άρθρ. 6 της παρούσας και αφορούν την εγγύηση συμμετοχής, ισχύουν και για την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
13.4-Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συμπίπτει με τον χρόνο εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου των εργασιών, προσαυξημένου κατά δύο (2) μήνες.
13.5-Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται, σε δύο μήνες μετά την περάτωση του συμβατικού αντικειμένου των εργασιών.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΑΦΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 14ο: Χρόνος έναρξης εκτέλεσης εργασιών

14.1-Ο ανάδοχος, υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης των εργασιών με τον ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό εντός της προθεσμίας που ορίζει στην προσφορά του η οποία δεν θα υπερβαίνει το χρονικό όριο δέκα (10) ημερών (διάστημα εκτιμούμενο ως επαρκές για την εγκατάσταση του ανάδοχου και θέση σε λειτουργία όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού) από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
14.2-Ο ανάδοχος υποχρεούται μόλις εγκατασταθεί να υποβάλλει στην υπηρεσία του Δήμου κατάσταση που να εμφανίζει τον αριθμό κυκλοφορίας, τον τύπο και την χωρητικότητα των αυτοκινήτων που θα χρησιμοποιήσει.
14.3-Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης των εργασιών δέκα (10) ημερών πέραν της συμβατικής προθεσμίας και την από την υπηρεσία ανακοινωμένη ημερομηνία και μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
14.4-Ο χρόνος έναρξης εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να καθορίζεται υποχρεωτικά και στις οικονομικές προσφορές ρητά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Άρθρο 15ο: Διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης

  Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται για δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών.


Άρθρο 16ο: Απαιτήσεις εργασιών

16.1-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού:
	Ένα (1) φορτηγό Ι.Χ. ανοιχτό χωρητικότητας 30κ.μ. με σύστημα αρπάγης για την περισυλλογή-αποκομιδή των υπολειμμάτων προϊόντων αποψίλωσης, κλπ   
	Ένα (1) Φ.Ι.Χ. ανατρεπόμενο ανοιχτό ωφέλιμου φορτίου 1/2 - 2 ton για βοηθητικές εργασίες 

Δυο (2) open top containers 10m3 
	Τρία (3) χλοοκοπτικά μηχανήματα

16.2-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

16.2.1-Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό ήτοι 5 εργάτες οι οποίοι θα προβαίνουν στον χειρωνακτικό καθαρισμό του Δήμου Δροσιάς έξι (6) φορές την εβδομάδα από Δευτέρα έως και Σάββατο οι οποίοι θα φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό δηλ. σκούπα, φαράσι, κλπ καθώς και την κατάλληλη ένδυση φόρμα, γάντια, αντανακλαστικό γιλέκο και καπέλο με τα διακριτικά της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της νόμιμης άδειας το προσωπικό θα αντικαθίσταται με άλλο ώστε οι εργασίες να συνεχίζονται χωρίς διακοπή.
16.2.2-Επίσης, υποχρεούται να διαθέσει και έναν (1) επόπτη ο οποίος θα συντονίζει, εποπτεύει και επιβλέπει τις εργασίες των ανωτέρω εργατών σε συνεργασία και υπό την καθοδήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
 16.2.3-Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στην αποψίλωση των χόρτων από όλους τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου αλλά και από λοιπά σημεία σε χρόνο και τόπο (ΤΟΜΕΑΣ) που θα του υποδεικνύει ο Δήμος.
16.2.4-Στις εργασίες του αναδόχου θα περιλαμβάνεται και η περισυλλογή από κοινόχρηστους χώρους ή από τις οικίες των δημοτών (ύστερα από σχετική ειδοποίηση) ή από ειδικούς κάδους που θα τοποθετήσει ο Δήμος των άχρηστων ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών ή άλλων οικιακών συσκευών.     
16.2.5-Η μεταφορά και απόρριψη όλων των απορριμμάτων που θα συγκεντρώνονται καθημερινά θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου και με όσα δρομολόγια απαιτούνται για την απομάκρυνση των συλλεγομένων απορριμμάτων την ημέρα αυτή. 
16.2.6-Τα απορρίμματα θα μεταφέρονται προς ρίψη στους καθορισμένους εκάστοτε χώρους που καθορίζονται από τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.
16.2.7-Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Αστυνομικές και Υγειονομικές διατάξεις περί καθαριότητας, αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων και τις σχετικές διατάξεις του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. όπως επίσης και τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου που ισχύουν κάθε φορά.
16.2.8-Τον τρόπο ελέγχου των δρομολογίων και ποσοτήτων θα υποδείξει ο Δήμος και με τον οποίο ο ανάδοχος θα πρέπει να συμφωνήσει.
16.2.9-Την επίβλεψη και ευθύνη για την υλοποίηση όλων των εργασιών καθαριότητας θα έχει ο ανάδοχος.
Ο ανάδοχος απαγορεύεται να χρησιμοποιεί Δημοτικούς χώρους για μεταφόρτωση ή εναπόθεση (έστω και προσωρινά) απορριμμάτων ή πάσης φύσεως αποκομιζομένων απορριμμάτων.
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ανάδοχου δε μεταβιβάζονται ούτε και εκχωρούνται σε τρίτους. Η Δημοτική αρχή διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας ίσης με την ημερησία πιστοποιούμενη αμοιβή του ανάδοχου που εκτελεί την εργασία πλημμελώς και αντισυμβατικώς κατόπιν τεκμηριωμένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχει δε το δικαίωμα μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς του ανάδοχου να τον καταστήσει έκπτωτο, αφού πρώτα τον καλέσει να παρέχει εξηγήσεις με εξώδικη διαμαρτυρία.
Άρθρο 17ο: Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης εργασιών 

17.1-Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν του χώρους που αφορούν το αντικείμενο των εργασιών για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας.
17.2-Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και των ειδικών συνθηκών των εργασιών. Σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται στην άγνοια των συνθηκών και αναγκών στην διαχείριση απορριμμάτων του Δήμου για περιπτώσεις προβλημάτων η αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη.
17.3-Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών. 
17.4-Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία του Δήμου προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του.
17.5-Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται (και τούτο θα αποδεικνύεται) με τις ισχύουσες Αστυνομικές και Υγειονομικές διατάξεις περί καθαριότητας και μεταφοράς απορριμμάτων καθώς επίσης και με τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες τήρησης των περιβαλλοντικών όρων των εκτελούμενων εργασιών (Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων - Προστασία περιβάλλοντος).
17.6-Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τους ανάλογους υπεύθυνους επόπτες, οι οποίοι θα συντονίζουν τις εργασίες και θα ενημερώνουν τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα που αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση των εργασιών.
17.7-Ο εξοπλισμός του ανάδοχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να ανήκει στην κυριότητά του (100%) και να διατηρείται καθαρός καθ’ όλο το διάστημα της σύμβασης.
17.8-Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
17.9-Το προσωπικό του ανάδοχου θα αντικαθίσταται, εφ' όσον το απαιτήσει ο Δήμος, σε περίπτωση που θα κριθεί ακατάλληλο για την ομαλή διεκπεραίωση των συμβατικών εργασιών.
17.10-Το προσωπικό του ανάδοχου που θα απασχοληθεί, πρέπει να φορά ειδική στολή, γάντια, γιλέκο και καπέλο.

Άρθρο 18ο: Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης των εργασιών

18.1-Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθοιονδήποτε τρόπο αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση του με άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. Η διακοπή εργασιών δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα 24 ωρών. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί στην επανόρθωση της.
18.2-Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής, από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.	
18.3-Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις εργασίες του με την υπαιτιότητά του. 
18.4-Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εντός 15 ημερών μετά τις υπογραφής της σύμβασης βεβαίωση ότι θα είναι ασφαλισμένος προς τρίτους και θα καλύπτεται για την αστική ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης.

Άρθρο 19ο: Πληρωμή εκτελεσθέντων εργασιών

19.1-Η πληρωμή της αξίας των εκτελεσθέντων εργασιών στον ανάδοχο θα γίνεται με Χ.Ε. στο τέλος έκαστου μήνα. 
19.2-Η αποζημίωση του ανάδοχου για τις παρεχόμενες εργασίες, θα καταβάλλεται με Χ.Ε., με χρηματικό ποσό ίσο προς το 1/12 της συμβατικής αμοιβής του, ύστερα από σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου που θα εκδίδεται εντός 10 ημερών από το πέρας του πιστοποιούμενου μήνα. Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης, η πληρωμή θα γίνεται κατά μήνα σε ποσά ίσα με τον αριθμό των μηνών της παράτασης.
19.3-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.
19.4-Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών εκτελεσθέντων εργασιών είναι η μηνιαία βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή 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 αυτή.

Άρθρο 20ο: Επιβαρύνσεις ανάδοχου

20.1-Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός του Φ.Π.Α.

Άρθρο 21ο: Ρήτρες

21.1-Ο ανάδοχος, υποχρεούται να κάνει την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών με τον ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό εντός της προθεσμίας που ορίζει στην προσφορά του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό όριο των δέκα (10) ημερών, διάστημα εκτιμούμενο ως επαρκές για την εξασφάλιση, την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού και προσωπικού από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη των εργασιών την ακριβή ημερομηνία που θα του ανακοινώσει η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα € 500,00 για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για δέκα (10) συνολικά ημερολογιακές ημέρες. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
21.2-Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα και κατ' αναλογία με τις κείμενες διατάξεις των Ο.Τ.Α.
21.3-Αποτελεί βασική υποχρέωση του ανάδοχου η απρόσκοπτη λειτουργία των εργασιών αποκομιδής των απορριμμάτων σύμφωνα με το καταρτιζόμενο πρόγραμμα. 
21.4-Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί τις ερασίες πλημμελώς και ότι μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να τον καταστήσει έκπτωτο αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικη διαμαρτυρία και σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ : ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 22ο: Συμβατικά στοιχεία
22.1-Συμβατικά στοιχεία που διέπουν τους όρους των εργασιών κατά σειρά ισχύος είναι:
α)Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο
β)Η προσφορά του αναδόχου 
γ)Η Διακήρυξη του διαγωνισμού

Άρθρο 23ο: Ισχύουσες διατάξεις

23.1-Η διενέργεια και η εκτέλεση των εργασιών διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:
α)Του Π.Δ. 28/80 "Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" και ιδιαίτερα του άρθρου 19 αυτού 
β)Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006)
γ)Των σχετικών Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο. (Π.Δ. 60/2007, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ», “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών” κλπ)
δ)Της ΚΥΑ 114218/97 "Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων"
ε)Της ΚΥΑ 50910/2727/2003 "Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων" 
στ)Των σχετικών Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν το Περιβάλλον και την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και που εναρμόνισαν την Εθνική Νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο (Π.Δ. 346/98 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000).

Άρθρο 24ο: Αναθεώρηση του τιμήματος της σύμβασης & επαύξηση       
           Συμβατικού αντικειμένου

24.1-Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί μέχρι ποσοστού 50% του συμβατικού αντικείμενου στην διάρκεια της εκτέλεσης της.
24.2-Σε περίπτωση επαύξησης του συμβατικού αντικειμένου, θα προσαυξάνεται αναλογικά το τίμημα. Για την παραπάνω περίπτωση θα υποβάλλεται σχετική πρόταση προς τη Δημαρχιακή Επιτροπή προς έγκριση.
24.3-Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανάλογο τίμημα ήδη εφαρμοσμένο, ο ανάδοχος θα υποβάλλει τεχνικο-οικονομική μελέτη προς έγκριση.

Άρθρο 25ο: Αλλά στοιχεία

25.1-Ο Δήμος μπορεί να παρατείνει την ισχύ της σύμβασης με την σύμφωνη γνώμη του εργολάβου, μέχρι έξι (6)μήνες και κατόπιν απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής. Η ποσοστιαία αύξηση της οικονομικής επιβάρυνσης του Δήμου σε περίπτωση παράτασης δεν θα υπερβαίνει συνολικά το 5% ετησίως, η οποία προκύπτει από την αύξηση του τιμαρίθμου συν την αύξηση του αντικειμένου.
25.2-Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού και στην περίπτωση παραμονής μόνο μίας έγκυρης προσφοράς.
25.3-Δεν γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που δεν θα αφορούν το σύνολο των προς εκτέλεση εργασιών όπως προβλέπει η παρούσα διακήρυξη.


   Μετά την ανάγνωση της εισήγησης και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, η Δημαρχιακή Επιτροπή

Ομόφωνα


αποφασίζει – εγκρίνει

   Τους πιο κάτω όρους διακήρυξης για τον: «Χειρωνακτικό οδοκαθαρισμό και αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου»:

ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

   Ο Δήμαρχος Δροσιάς προκηρύσσει την διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά, για την ανάθεση του: "Χειρωνακτικού οδοκαθαρισμού και αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Δροσιάς", με διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και ενδεικτικό προϋπολογισμό ύψους 198.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., και με εγκεκριμένη πίστωση ύψους 250.000,00 € στον κωδικό ΚΑ.: 20.6277.0002 του οικείου προϋπολογισμού έτους 2009. Η κατάρτιση των όρων της παρούσας εγκρίθηκε με την υπ' αρ. .../2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ & ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Άρθρο 1ο: Κανόνες δημοσιότητας

1.1-Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης να σταλεί για δημοσίευση σύμφωνα με τα κατά Νόμο προβλεπόμενα.
1.2-Αντίγραφο περίληψης της παρούσας διακήρυξης να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και ένα αντίγραφο να σταλεί για τοιχοκόλληση στην (ΤΥΔΚ) της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης.
1.3-Η δαπάνη για την δημοσίευση περίληψης της παρούσας διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού, βαρύνει τον ανάδοχο.

Άρθρο 2ο: Λήψη πληροφοριών

2.1-Τεύχη της παρούσας διακήρυξης θα παραδίδονται στους ενδιαφερομένους, εφ' όσον ζητηθούν έγκαιρα, εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την λήψη της σχετικής αίτησης, από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψής της και μέχρι έξι (6) εργάσιμες ημέρες προ της ημερομηνίας της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι απαραίτητη η προμήθεια αντιγράφου των όρων διακήρυξης.
2.2-Εφ' όσον, ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, πριν από την καταληκτική ημερομηνία που έχει οριστεί για την διεξαγωγή του διαγωνισμού. 
2.3-Για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Δροσιάς, Τηλ.: 210-8131332 Fax: 210-8136129, Αρμόδιος υπάλληλος: ............................

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 3ο: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού

3.1-Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δροσιάς οδός Γρ. Λαμπράκη 19, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την 27/08/2009, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 09:30 και ώρα λήξης την 10:00. 
3.2-Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, συντεταγμένες σύμφωνα με το  7 της παρούσας, με ίδια παρουσία ή με νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο ανωτέρω  3.1. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό.
3.3-Προσφορές που περιέρχονται και υποβάλλονται στο Δήμο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πλην αυτού που προβλέπουν τα  3.1 & 3.2 καθώς και όσες υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν αποσφραγίζονται και δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
3.4-Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ελέγχει πρωτίστως την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 4ο: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό

4.1-Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (Διαχείριση Απορριμμάτων) και εκτελούν αντίστοιχες εργασίες σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την εμπειρία για την εκτέλεση αυτής της εργασίας.
4.2-Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης και να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι και σύμφωνα με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Άρθρο 5ο: Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής

5.1-Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά :
5.1.1-Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση 
5.1.2-Εγγυητική Επιστολή ίση με το 2% του προϋπολογισμού των εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α.) όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας 
5.1.3-Επικυρωμένα αντίγραφα αδείας από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τη δραστηριότητα διαχείρισης στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τα άρθρα 8 της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 μετά της ανάλογης συμβάσεως με τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. για την απόρριψη των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής
5.1.4-Επικυρωμένο αντίγραφο αποδεικτικού καταχώρησης στο μητρώο σ.α. του ΥΠΕΧΩΔΕ 
5.1.5-Απόσπασμα ποινικού μητρώου τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν    
καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα 
5.1.6-Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 
5.1.7-Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση
5.1.8-Καταστατικό της εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης, ΦΕΚ σύστασης ανώνυμης εταιρείας ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπές εταιρείες 
5.1.9-Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 για το χρόνο έναρξης των εργασιών 
5.1.10-Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρονται: 
	ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συμβάσεως εκτέλεσης παρόμοιων εργασιών εις βάρος τους λόγω επαγγελματικού παραπτώματος από οιοδήποτε Ο.Τ.Α. ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

	ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση των δημοπρατούμενων εργασιών, ότι έχουν εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα των εργασιών και ότι αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεσή τους, σύμφωνα με όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης 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.

	ότι θα καλύψουν το Δήμο με όλη την απαραίτητη τεχνική υποδομή για την απερίσπαστη εκτέλεση των εργασιών καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης

	ότι θα καλύψουν το Δήμο ακόμα και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών βλ. 16.6 (Κυριακές, αργίες, κλπ).

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

5.1.11-Επικυρωμένα αντίγραφα δικαιολογητικών ιδιοκτησίας του απαιτούμενου / ζητούμενου εξοπλισμού ήτοι: 
	Ένα (1) Φ.Ι.Χ. ανοιχτό με σύστημα αρπάγης χωρητικότητας 30κ.μ. για την περισυλλογή-αποκομιδή των προϊόντων αποψίλωσης κλπ απορριμμάτων (κουτιά- σακουλές- φιάλες που θα βρίσκονται στους χώρους αυτούς).    

Ένα (1) Φ.Ι.Χ. ανατρεπόμενο ανοιχτό ωφέλιμου φορτίου 1/2-2 ton για βοηθητικές εργασίες 
Δυο (2) open top containers 10m3 για την αποκομιδή μπαζών κλπ άχρηστων οικοδομικών υλικών
Τρία (3) χλοοκοπτικά μηχανήματα

5.1.12-Επικυρωμένα αντίγραφα διπλωμάτων.
5.2-Για ανώνυμες εταιρίες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του, θα προσκομίσει υποχρεωτικά πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρίας όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτής στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας για να παραδώσει την προσφορά είναι αυτός που την καταθέτει. Το σχετικό αυτό έγγραφο θα φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται αυτοπροσώπως με επίδειξη της ταυτότητας των.
5.3-Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση και για όσους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, από υπεύθυνη δήλωση, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

Άρθρο 6ο: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό

6.1-Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης (εκτός Φ.Π.Α.), ήτοι 3.960,00 €.
6.2-Η εγγύηση συμμετοχής κατατίθεται υπό μορφής γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή υπό μορφής εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα.
6.3-Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει και τον τύπο που περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα:
1)Την ημερομηνία έκδοσης.
2)Τον εκδότη.
3)Το Δήμο προς τον οποίο θα απευθύνεται.
4)Τον αριθμό της εγγύησης.
5)Το ποσοστό που καλύπτει η εγγύηση.
6)Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
7)Τον αριθμό της διακήρυξης, το τίτλο των εργασιών και την ημερομηνία του διαγωνισμού.
8)Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
9)Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεσή του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
10)Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσημου.
11)Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
12)Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της ύστερα από απλό έγγραφο του Δήμου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
6.4-Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
6.5-Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον διαγωνιζόμενο στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζόμενων που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.

Άρθρο 7ο: Προσφορές

7.1-Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε ένα κυρίως φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις κάτωθι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1)Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα
2)Η επωνυμία του Δήμου
3)Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος των εργασιών
4)Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
5)Τα στοιχεία του διαγωνιζομένου
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής :
α)Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής, συσκευασμένα μέσα σε ένα ντοσιέ καλά δεμένο, με την ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" καθώς και τις υπόλοιπες ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
β)Η οικονομική προσφορά τοποθετείται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
7.2-Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
7.3-Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.
7.4-Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.


Άρθρο 8ο: Προσφερόμενη τιμή

8.1-Η οικονομική προσφορά θα διατυπώνεται σε ευρώ για την κατ’ αποκοπή εκτέλεση των προσφερόμενων εργασιών για τη χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός ΦΠΑ.
8.2-Η προσφερόμενη συνολική τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά και θα δοθεί υποχρεωτικά σε  Ευρώ. Προσφορά με την οποία θα δίδεται τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8.3-Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, ενιαία ή για το σύνολο των εργασιών που προκηρύχθηκε, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής.
8.4-Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ' όψη ότι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν: 
-την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού.
-το τακτικό service και συντήρηση του απασχολούμενου εξοπλισμού για την διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του
-την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόληση του.
-τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού (καύσιμα, λιπαντικά, λάστιχα, συντήρηση, κλπ).
-την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη και φόροι οχημάτων (ΚΤΕΟ, KEK, τέλη κυκλοφορίας, κλπ).
-την στάθμευση, φύλαξη και καθαρισμό του εξοπλισμού.
-το «management» των εργασιών (τεχνική υποστήριξη, παροχή τεχνογνωσίας στην εκτέλεσή τους, εποπτεία και σχεδιασμός κλπ).
Ο Δήμος αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν: 
-τα τέλη διάθεσης των συλλεγομένων απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων που απορρέουν από την εκτέλεση των εργασιών.

Άρθρο 9ο: Χρόνος ισχύος προσφορών

9.1-Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
9.2-Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9.3-Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφ' όσον ζητηθεί από το Δήμο πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Μπορεί όμως η απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής για την κατακύρωση της δημοπρασίας να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών, εάν συμφωνεί και ο αναδειχθησόμενος μειοδότης.

Άρθρο 10ο: Ενστάσεις - Διοικητικές προσφυγές

10.1-Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σ' αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού, επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο ως εξής: 
α)Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία της υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού η οποία αποφαίνεται επ αυτής.
β)Κατά της συμμετοχής διαγωνιζόμενου στο διαγωνισμό ή της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ή και μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα, μόνο από διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής διαγωνιζόμενου κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο και σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται και εξετάζεται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.
10.2-Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δικής τους φροντίδα.
10.3-Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 11ο: Τρόπος Διενέργειας Διαγωνισμού  

11.1-Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το  3.1 της παρούσας, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και γράφεται αυτό στο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς μετά το πέρας του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε πριν την λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.
11.2-Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση της Επιτροπής συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, κατά σειρά παράδοσής τους και γράφονται στο πρακτικό τα περιεχόμενα σε κάθε φάκελο περιληπτικά. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος, γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό μονογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα μέλη της Επιτροπής.
11.3-Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι μέσα στην αίθουσα του διαγωνισμού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστικά. Η Επιτροπή συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόμενων, αποφασίζει δε γι' αυτούς που τυχόν αποκλειστούν έχοντας υπ' όψη την παρούσα διακήρυξη και την σχετική νομοθεσία. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την διακήρυξη αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού.
11.4-Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού είτε ανακοινώνει δημόσια τα ονόματα όσων αποκλείστηκαν καθώς και τους λόγους αποκλεισμού τους, ή επιφυλάσσεται να εκδώσει την απόφασή της για το αποτέλεσμα του σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών σε επόμενη συνεδρίαση, καθορίζει δε το μέγιστο χρόνο απόφασης αυτής.
11.5-Στην συνέχεια, κατόπιν καθορισμού των διαγωνιζομένων που έγιναν αποδεκτοί, ανοίγει τις οικονομικές προσφορές και ανακοινώνει τις τιμές των οικονομικών προσφορών αναδεικνύοντας τον τελικό μειοδότη. 
11.6-Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή ή τις μονογραφές του διαγωνιζόμενου ή που δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που δεν  φέρουν το νόμιμο μηχανόσημο.	
11.7-Στην συνέχεια ακολουθείται η σχετική νόμιμη διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.
11.8-Σε περίπτωση που ο μειοδότης στον οποίο έγινε η κατακύρωση των εργασιών αρνείται ή με κάθε τρόπο αποφεύγει την υπογραφή των πρακτικών κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής και η εγγύηση συμμετοχής του περιέρχεται στο Δήμο χωρίς διαδικασία και γίνεται νέος διαγωνισμός σε βάρος του με τους ίδιους όρους της διακήρυξης, με όλες τις συνέπειες που προβλέπει το Π.Δ. 28/80.

Άρθρο 12ο: Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης εργασιών

12.1-Μετά τις παραπάνω εγκρίσεις, στον αναδειχθέντα μειοδότη στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το περιεχόμενο των εργασιών, την τιμή, τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτής, τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης, εάν απαιτείται, και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
12.2-Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
12.3-Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
12.4-Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει την σύμβαση ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κηρύσσεται, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Π.Δ. 28/80, έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού, εκτός εάν αυτό συνέβη με ευθύνη του Δήμου ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
12.5-Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Άρθρο 13ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

13.1-Ο ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε  ποσοστό  5% της συνολικής  συμβατικής αξίας για την εκτέλεση των εργασιών.
13.2-Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
13.3-Όλα όσα αναφέρονται στο άρθρ. 6 της παρούσας και αφορούν την εγγύηση συμμετοχής, ισχύουν και για την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
13.4-Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συμπίπτει με τον χρόνο εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου των εργασιών, προσαυξημένου κατά δύο (2) μήνες.
13.5-Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται, σε δύο μήνες μετά την περάτωση του συμβατικού αντικειμένου των εργασιών.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΑΦΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 14ο: Χρόνος έναρξης εκτέλεσης εργασιών

14.1-Ο ανάδοχος, υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης των εργασιών με τον ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό εντός της προθεσμίας που ορίζει στην προσφορά του η οποία δεν θα υπερβαίνει το χρονικό όριο δέκα (10) ημερών (διάστημα εκτιμούμενο ως επαρκές για την εγκατάσταση του ανάδοχου και θέση σε λειτουργία όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού) από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
14.2-Ο ανάδοχος υποχρεούται μόλις εγκατασταθεί να υποβάλλει στην υπηρεσία του Δήμου κατάσταση που να εμφανίζει τον αριθμό κυκλοφορίας, τον τύπο και την χωρητικότητα των αυτοκινήτων που θα χρησιμοποιήσει.
14.3-Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης των εργασιών δέκα (10) ημερών πέραν της συμβατικής προθεσμίας και την από την υπηρεσία ανακοινωμένη ημερομηνία και μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
14.4-Ο χρόνος έναρξης εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να καθορίζεται υποχρεωτικά και στις οικονομικές προσφορές ρητά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Άρθρο 15ο: Διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης

  Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται για δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών.

Άρθρο 16ο: Απαιτήσεις εργασιών

16.1-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού:
	Ένα (1) φορτηγό Ι.Χ. ανοιχτό χωρητικότητας 30κ.μ. με σύστημα αρπάγης για την περισυλλογή-αποκομιδή των υπολειμμάτων προϊόντων αποψίλωσης, κλπ   
	Ένα (1) Φ.Ι.Χ. ανατρεπόμενο ανοιχτό ωφέλιμου φορτίου 1/2 - 2 ton για βοηθητικές εργασίες 

Δυο (2) open top containers 10m3 
	Τρία (3) χλοοκοπτικά μηχανήματα

16.2-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

16.2.1-Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό ήτοι 5 εργάτες οι οποίοι θα προβαίνουν στον χειρωνακτικό καθαρισμό του Δήμου Δροσιάς έξι (6) φορές την εβδομάδα από Δευτέρα έως και Σάββατο οι οποίοι θα φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό δηλ. σκούπα, φαράσι, κλπ καθώς και την κατάλληλη ένδυση φόρμα, γάντια, αντανακλαστικό γιλέκο και καπέλο με τα διακριτικά της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της νόμιμης άδειας το προσωπικό θα αντικαθίσταται με άλλο ώστε οι εργασίες να συνεχίζονται χωρίς διακοπή.
16.2.2-Επίσης, υποχρεούται να διαθέσει και έναν (1) επόπτη ο οποίος θα συντονίζει, εποπτεύει και επιβλέπει τις εργασίες των ανωτέρω εργατών σε συνεργασία και υπό την καθοδήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
 16.2.3-Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στην αποψίλωση των χόρτων από όλους τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου αλλά και από λοιπά σημεία σε χρόνο και τόπο (ΤΟΜΕΑΣ) που θα του υποδεικνύει ο Δήμος.
16.2.4-Στις εργασίες του αναδόχου θα περιλαμβάνεται και η περισυλλογή από κοινόχρηστους χώρους ή από τις οικίες των δημοτών (ύστερα από σχετική ειδοποίηση) ή από ειδικούς κάδους που θα τοποθετήσει ο Δήμος των άχρηστων ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών ή άλλων οικιακών συσκευών.     
16.2.5-Η μεταφορά και απόρριψη όλων των απορριμμάτων που θα συγκεντρώνονται καθημερινά θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου και με όσα δρομολόγια απαιτούνται για την απομάκρυνση των συλλεγομένων απορριμμάτων την ημέρα αυτή. 
16.2.6-Τα απορρίμματα θα μεταφέρονται προς ρίψη στους καθορισμένους εκάστοτε χώρους που καθορίζονται από τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.
16.2.7-Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Αστυνομικές και Υγειονομικές διατάξεις περί καθαριότητας, αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων και τις σχετικές διατάξεις του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. όπως επίσης και τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου που ισχύουν κάθε φορά.
16.2.8-Τον τρόπο ελέγχου των δρομολογίων και ποσοτήτων θα υποδείξει ο Δήμος και με τον οποίο ο ανάδοχος θα πρέπει να συμφωνήσει.
16.2.9-Την επίβλεψη και ευθύνη για την υλοποίηση όλων των εργασιών καθαριότητας θα έχει ο ανάδοχος.
Ο ανάδοχος απαγορεύεται να χρησιμοποιεί Δημοτικούς χώρους για μεταφόρτωση ή εναπόθεση (έστω και προσωρινά) απορριμμάτων ή πάσης φύσεως αποκομιζομένων απορριμμάτων.
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ανάδοχου δε μεταβιβάζονται ούτε και εκχωρούνται σε τρίτους. Η Δημοτική αρχή διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας ίσης με την ημερησία πιστοποιούμενη αμοιβή του ανάδοχου που εκτελεί την εργασία πλημμελώς και αντισυμβατικώς κατόπιν τεκμηριωμένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχει δε το δικαίωμα μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς του ανάδοχου να τον καταστήσει έκπτωτο, αφού πρώτα τον καλέσει να παρέχει εξηγήσεις με εξώδικη διαμαρτυρία.

Άρθρο 17ο: Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης εργασιών 

17.1-Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν του χώρους που αφορούν το αντικείμενο των εργασιών για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας.
17.2-Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και των ειδικών συνθηκών των εργασιών. Σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται στην άγνοια των συνθηκών και αναγκών στην διαχείριση απορριμμάτων του Δήμου για περιπτώσεις προβλημάτων η αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη.
17.3-Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών. 
17.4-Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία του Δήμου προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του.
17.5-Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται (και τούτο θα αποδεικνύεται) με τις ισχύουσες Αστυνομικές και Υγειονομικές διατάξεις περί καθαριότητας και μεταφοράς απορριμμάτων καθώς επίσης και με τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες τήρησης των περιβαλλοντικών όρων των εκτελούμενων εργασιών (Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων - Προστασία περιβάλλοντος).
17.6-Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τους ανάλογους υπεύθυνους επόπτες, οι οποίοι θα συντονίζουν τις εργασίες και θα ενημερώνουν τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα που αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση των εργασιών.
17.7-Ο εξοπλισμός του ανάδοχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να ανήκει στην κυριότητά του (100%) και να διατηρείται καθαρός καθ’ όλο το διάστημα της σύμβασης.
17.8-Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
17.9-Το προσωπικό του ανάδοχου θα αντικαθίσταται, εφ' όσον το απαιτήσει ο Δήμος, σε περίπτωση που θα κριθεί ακατάλληλο για την ομαλή διεκπεραίωση των συμβατικών εργασιών.
17.10-Το προσωπικό του ανάδοχου που θα απασχοληθεί, πρέπει να φορά ειδική στολή, γάντια, γιλέκο και καπέλο.

Άρθρο 18ο: Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης των εργασιών

18.1-Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθοιονδήποτε τρόπο αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση του με άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. Η διακοπή εργασιών δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα 24 ωρών. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί στην επανόρθωση της.
18.2-Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής, από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.	
18.3-Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις εργασίες του με την υπαιτιότητά του. 
18.4-Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εντός 15 ημερών μετά τις υπογραφής της σύμβασης βεβαίωση ότι θα είναι ασφαλισμένος προς τρίτους και θα καλύπτεται για την αστική ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης.

Άρθρο 19ο: Πληρωμή εκτελεσθέντων εργασιών

19.1-Η πληρωμή της αξίας των εκτελεσθέντων εργασιών στον ανάδοχο θα γίνεται με Χ.Ε. στο τέλος έκαστου μήνα. 
19.2-Η αποζημίωση του ανάδοχου για τις παρεχόμενες εργασίες, θα καταβάλλεται με Χ.Ε., με χρηματικό ποσό ίσο προς το 1/12 της συμβατικής αμοιβής του, ύστερα από σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου που θα εκδίδεται εντός 10 ημερών από το πέρας του πιστοποιούμενου μήνα. Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης, η πληρωμή θα γίνεται κατά μήνα σε ποσά ίσα με τον αριθμό των μηνών της παράτασης.
19.3-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.
19.4-Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών εκτελεσθέντων εργασιών είναι η μηνιαία βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή 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 αυτή.

Άρθρο 20ο: Επιβαρύνσεις ανάδοχου

20.1-Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός του Φ.Π.Α.

Άρθρο 21ο: Ρήτρες

21.1-Ο ανάδοχος, υποχρεούται να κάνει την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών με τον ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό εντός της προθεσμίας που ορίζει στην προσφορά του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό όριο των δέκα (10) ημερών, διάστημα εκτιμούμενο ως επαρκές για την εξασφάλιση, την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού και προσωπικού από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη των εργασιών την ακριβή ημερομηνία που θα του ανακοινώσει η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα € 500,00 για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για δέκα (10) συνολικά ημερολογιακές ημέρες. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
21.2-Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα και κατ' αναλογία με τις κείμενες διατάξεις των Ο.Τ.Α.
21.3-Αποτελεί βασική υποχρέωση του ανάδοχου η απρόσκοπτη λειτουργία των εργασιών αποκομιδής των απορριμμάτων σύμφωνα με το καταρτιζόμενο πρόγραμμα. 
21.4-Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί τις ερασίες πλημμελώς και ότι μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να τον καταστήσει έκπτωτο αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικη διαμαρτυρία και σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ : ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 22ο: Συμβατικά στοιχεία

22.1-Συμβατικά στοιχεία που διέπουν τους όρους των εργασιών κατά σειρά ισχύος είναι:
α)Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο
β)Η προσφορά του αναδόχου 
γ)Η Διακήρυξη του διαγωνισμού

Άρθρο 23ο: Ισχύουσες διατάξεις

23.1-Η διενέργεια και η εκτέλεση των εργασιών διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:
α)Του Π.Δ. 28/80 "Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" και ιδιαίτερα του άρθρου 19 αυτού 
β)Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006)
γ)Των σχετικών Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο. (Π.Δ. 60/2007, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ», “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών” κλπ)
δ)Της ΚΥΑ 114218/97 "Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων"
ε)Της ΚΥΑ 50910/2727/2003 "Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων" 
στ)Των σχετικών Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν το Περιβάλλον και την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και που εναρμόνισαν την Εθνική Νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο (Π.Δ. 346/98 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000).

Άρθρο 24ο: Αναθεώρηση του τιμήματος της σύμβασης & επαύξηση       
           Συμβατικού αντικειμένου

24.1-Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί μέχρι ποσοστού 50% του συμβατικού αντικείμενου στην διάρκεια της εκτέλεσης της.
24.2-Σε περίπτωση επαύξησης του συμβατικού αντικειμένου, θα προσαυξάνεται αναλογικά το τίμημα. Για την παραπάνω περίπτωση θα υποβάλλεται σχετική πρόταση προς τη Δημαρχιακή Επιτροπή προς έγκριση.
24.3-Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανάλογο τίμημα ήδη εφαρμοσμένο, ο ανάδοχος θα υποβάλλει τεχνικο-οικονομική μελέτη προς έγκριση.

Άρθρο 25ο: Αλλά στοιχεία

25.1-Ο Δήμος μπορεί να παρατείνει την ισχύ της σύμβασης με την σύμφωνη γνώμη του εργολάβου, μέχρι έξι (6)μήνες και κατόπιν απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής. Η ποσοστιαία αύξηση της οικονομικής επιβάρυνσης του Δήμου σε περίπτωση παράτασης δεν θα υπερβαίνει συνολικά το 5% ετησίως, η οποία προκύπτει από την αύξηση του τιμαρίθμου συν την αύξηση του αντικειμένου.
25.2-Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού και στην περίπτωση παραμονής μόνο μίας έγκυρης προσφοράς.
25.3-Δεν γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που δεν θα αφορούν το σύνολο των προς εκτέλεση εργασιών όπως προβλέπει η παρούσα διακήρυξη.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 032/2009 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.



          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ

     ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ               ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                         ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

                                         ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ



       Ακριβές απόσπασμα
         Ο Πρόεδρος της
      Δημαρχιακής Επιτροπής





      Αβραάμ Πασιπουλαρίδης

