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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ),
Έχοντας υπόψη :
• Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «για τον καθορισμό των οργάνων, της διαδικασίας και των
όρων διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων
και Κοινοτήτων».
• Την απόφαση 115/2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. ΑΕ (ΟΤΑ).
προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία, με σφραγισμένες προσφορές και με
προφορική δημοπρασία. Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η υψηλότερη οικονομική
προσφορά, για τη σύναψη σύμβασης πώλησης Διαχωρισμένων Ανακυκλώσιμων
Υλικών Χαρτιού και Τετραπάκ (Χάρτινων Συσκευασιών Υγρών Τροφίμων -Tetrapak),
του 2014 σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στα επόμενα άρθρα της παρούσας
Προκήρυξης και στα Παραρτήματα αυτής.
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Άρθρο 1ο: Αναθέτουσα Αρχή
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τ. Κ.:
Αριθμός τηλεφώνου:
Αριθμός τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (Fax):
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail):

Γρηγορίου Ε’ 50, 4ος όροφος, Χανιά
73135
28210 91888
28210 83400
dedisa@dedisa.gr

Άρθρο 2o: Δημοσιότητα
Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης έχει αναρτηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)
και στην ιστοσελίδα www.dedisa.gr.

Άρθρο 3ο: Γλώσσα
1. Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής της δημοπρασίας γραπτή και προφορική ορίζεται η
ελληνική.
2. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια της δημοπρασίας και τη συμμετοχή σε
αυτήν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική
μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική.
3. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους
πρέπει, επί ποινή απαράδεκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο
Προξενείο της χώρας του διαγωνιζομένου, είτε με την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile”
σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984),
ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε
από Έλληνα δικηγόρο, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από τη μεταφραστική
υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
4. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα που είναι και η επίσημη γλώσσα κατά
την εφαρμογή της σύμβασης. Γλώσσα εργασίας της σύμβασης ορίζεται η ελληνική και όλα
τα έγγραφα της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) θα συντάσσονται στην ελληνική.
5. Επίσης, κάθε αλληλογραφία του αναδόχου με τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) θα γίνεται στη
ελληνική γλώσσα.
6. Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην
ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του
αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση
διερμηνέων.
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Άρθρο 4ο: Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης
Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με αποκλειστικό κριτήριο την υψηλότερη τιμή προσφοράς.
Οι ελάχιστες τιμές προσφοράς αγοράς, ανά κιλό υλικού, ορίζονται ως εξής:
α/α
1
2
3

Ανακυκλώσιμο Υλικό
Καφέ Χαρτί
Ανάμεικτο Χαρτί
Τετραπάκ

Ελάχιστη τιμή προσφοράς (Χi)
Χ1 = 0,062 €/kg
Χ2 = 0,042 €/kg
Χ3 = 0,005 €/kg

Ανάδοχος για όλα τα υλικά θα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόμενος που θα προσφέρει τη
μεγαλύτερη μέση σταθμισμένη τιμή (Υ), η οποία προκύπτει με βάση τον ακόλουθο
μαθηματικό τύπο:
Υ = Ζ1*59,0+ Ζ2*40,8+ Ζ3*0,2
όπου Ζ1- Ζ3 είναι οι τιμές προσφοράς για τα προς πώληση υλικά του καθενός συμμετέχοντα
στον διαγωνισμό και οι οποίες – επί ποινή αποκλεισμού - δεν μπορούν να είναι μικρότερες
από τις αντίστοιχες Χ1- Χ3 του προηγούμενου πίνακα.

Άρθρο 5ο: Αντικείμενο της Δημοπρασίας
Το αντικείμενο της παρούσας δημοπρασίας είναι η εκποίηση διαχωρισμένων
ανακυκλώσιμων υλικών χαρτιού και τετραπάκ, τα οποία προέρχονται από το πρόγραμμα
ανακύκλωσης της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ). Συγκεκριμένα, τα υλικά αυτά συγκεντρώνονται σε
ειδικούς κάδους συλλογής που έχει εγκαταστήσει η Επιχείρηση σε χώρους των Ο.Τ.Α. στη
Δυτική Κρήτη και στην συνέχεια μεταφέρονται με ειδικά οχήματα στο κέντρο διαλογής
ανακυκλώσιμων υλικών που βρίσκεται μέσα στο χώρο του Εργοστασίου Μηχανικής
Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) Χανίων, όπου γίνεται διαχωρισμός ανά
είδος και απομάκρυνση των ξένων αντικειμένων, μέσω χειροδιαλογής και μηχανικής
διαλογής (μαγνήτης για τα σιδηρούχα μέταλλα και αλουμινοδιαχωριστής για το αλουμίνιο).
Κατόπιν, τα υλικά συμπιέζονται, δεματοποιούνται και αποθηκεύονται.
Αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά των δημοπρατούμενων υλικών είναι τα εξής:
α/α

Ανακυκλώσιμο Υλικό

1

Καφέ Χαρτί

Χαρακτηριστικά
Καφέ χαρτί από συσκευασίες και χαρτοκιβώτια σε
διάφορα χρώματα (λευκό, καφέ κλπ) διαχωρισμένο
μετά από χειροδιαλογή, δεματοποιημένο σε μπάλες
μέσω υδραυλικής πρέσας, με μέγεθος μπάλας
130Χ80Χ70 cm και μέσο βάρος 270 Kg (πρέσα
προδιαλογής: 2.100 τόνοι) και 130Χ110Χ70 (κύρια
πρέσα:700 τόνοι) και μέσο βάρος 1.440 kg
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2

Ανάμεικτο Χαρτί

3

Τετραπάκ

Ανάμεικτο χαρτί κατηγοριών: καφέ-σκούρο-λευκότύπος/έντυπα από συσκευασίες, και άλλα σε πολλά
χρώματα, διαχωρισμένο μετά από χειροδιαλογή,
δεματοποιημένο σε μπάλες μέσω υδραυλικής πρέσας,
με μέγεθος μπάλας 130Χ110Χ70 cm και μέσο βάρος
500 Kg.
Χάρτινη συσκευασία υγρών τροφίμων διαχωρισμένο
μετά από χειροδιαλογή, δεματοποιημένο σε μπάλες
μέσω υδραυλικής πρέσας, με μέγεθος μπάλας
130Χ110Χ50cm και μέσο βάρος 180 Kg.

Η παρούσα δημοπρασία αφορά όλες τις ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών χαρτιού και
τετραπάκ που θα έχει συγκεντρώσει η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) από την 1η Ιανουαρίου 2014
έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014 και οι οποίες θα παραδίδονται στον πλειοδότη μετά την
υπογραφή σύμβασης συνεργασίας.
Οι συνολικές ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι
κατ’ εκτίμηση οι εξής:
Ανακυκλώσιμο Υλικό

Ποσότητα (σε κιλά)

Καφέ Χαρτί
Ανάμεικτο Χαρτί
Τετραπάκ
ΣΥΝΟΛΟ:

3.540.000
2.450.000
10.000
6.000.000

Ποσοστό επί του
συνόλου (%)
59,0
40,8
0,20
100,00

Άρθρο 6ο: Παράδοση – Παραλαβή Ανακυκλώσιμων Υλικών
1.

2.

3.
4.
5.

Οι ποσότητες των υλικών προς ανακύκλωση που θα παραδίδονται από την
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), θα ζυγίζονται και θα πωλούνται με βάση το ωφέλιμο φορτίο των
οχημάτων μεταφοράς.
Το κάθε προς πώληση υλικό θα παραδίδεται στον ανάδοχο από το Εργοστάσιο
Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Χανίων που βρίσκεται στη θέση
«Κορακιά» της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων.
Η φόρτωση των υλικών στα οχήματα μεταφοράς, θα γίνεται με μέσα της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.
Α.Ε. (ΟΤΑ).
Ο ανάδοχος υποχρεούται με δικά του μέσα να μεταφέρει τα προς πώληση υλικά στις
εγκαταστάσεις του.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλαμβάνει όλα τα ανακυκλώσιμα
υλικά που θα παραχθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης και στο τέλος εκάστου μήνα με
τους όρους της παρούσας. Η φόρτωση των υλικών θα πρέπει να ξεκινήσει το αργότερο
μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
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6.

Οποιαδήποτε καθυστέρηση παραλαβής – εκτός δικαιολογημένων περιπτώσεων
ανωτέρας βίας - των προς πώληση υλικών από τον ανάδοχο, θα παρέχει το δικαίωμα στη
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) να το πουλήσει κατά βούληση, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται
οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση εξ αυτού του λόγου.
7.
Τα διαχωρισμένα και απαλλαγμένα από ξένες ύλες υλικά, θα ζυγίζονται στις
εγκαταστάσεις ζύγισης του Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων, πριν την μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις
του αναδόχου με δικά του οχήματα, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν προστατευτικό
κάλυμμα για τη μη διασπορά τους στο περιβάλλον.
8.
Αμέσως μετά την ζύγιση θα εκδίδεται σχετικό ζυγολόγιο και δελτίο αποστολής σε τρία
αντίτυπα.

Άρθρο 7ο: Παραλαβή Προκήρυξης
Προκειμένου να παραλάβουν τη Προκήρυξη και το σχέδιο σύμβασης που τη συνοδεύει, οι
ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν γραπτή αίτηση - ιδιοχείρως ή με fax - στην οποία θα
αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλ., fax). Η παραλαβή
θα γίνεται - επί αποδείξει - αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων από αυτούς εταιρειών
μεταφοράς αλληλογραφίας - από τα γραφεία της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), Γρηγορίου Ε’ 50,
4ος όροφος, Χανιά, Τ.Κ. 73135. Σε κάθε ενδιαφερόμενο θα χορηγείται μία μόνο Προκήρυξη.
Για την παραλαβή της Προκήρυξης δεν απαιτείται καμία δαπάνη εκ μέρους του
ενδιαφερόμενου.
Σε περίπτωση παραλαβής της Προκήρυξης μέσω εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας, η
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή
παράδοσή της.
Παραλαβή της Προκήρυξης γίνεται και με download και από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.
Α.Ε. (ΟΤΑ) www.dedisa.gr στην οποία έχει αναρτηθεί.
Στην περίπτωση αυτή, αυτός που παραλαμβάνει την Προκήρυξη, πρέπει να αποστείλει
αυθημερόν με φαξ στο +30 28210 83400 τα πλήρη στοιχεία του ως ανωτέρω με την ένδειξη
«ΠΡΟΣ Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ με αριθμό
2/2013», για να ενημερωθεί για τυχόν διευκρινήσεις η άλλες πληροφορίες που αφορούν τη
δημοπρασία.
Σε περίπτωση που δεν αποστείλει τα στοιχεία του, οπότε δεν είναι δυνατή η ενημέρωση του,
η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) ουδεμία ευθύνη φέρει (και αυτός δεν έχει κανένα δικαίωμα) εάν εκ
του λόγου αυτού καταθέσει εσφαλμένη προσφορά η οποία θα απορριφθεί ή υπολογίσει
εσφαλμένα την προσφορά του.

Άρθρο 8ο: Συμπληρωματικές Πληροφορίες
Σε περίπτωση που ζητηθούν εγκαίρως από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές
πληροφορίες - ύστερα από γραπτό αίτημα τους, ιδιοχείρως ή με fax - σχετικές με την
Προκήρυξη, αυτές παρέχονται εγγράφως.
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Οι έγγραφες απαντήσεις θα αποσταλούν σε όλους όσους έχουν παραλάβει την Προκήρυξη
(υποψήφιοι) - εφόσον έχουν παράσχει έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας. Οι υποψήφιοι δεν
μπορούν σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστούν προφορικές απαντήσεις εκ μέρους
της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 9ο: Αποσφράγιση Προσφορών
1. Αρμόδιο όργανο για την διενέργεια της δημοπρασίας είναι η Επιτροπή Διεξαγωγής
Δημοπρασιών (ΕΔΔ).
2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014 και ώρα 11.00 π.μ.
(λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), Γρηγορίου Ε’
50, Χανιά, 4ος όροφος.
3. Κατά την διάρκεια της δημοπρασίας μπορεί, εφόσον το επιθυμούν, να παρευρίσκεται ο
νόμιμος εκπρόσωπος του συμμετέχοντα ή ο πληρεξούσιος, νομιμοποιημένος με έγγραφο
το οποίο κατατίθεται στην Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών. Σε περίπτωση ενώσεως
φυσικών ή νομικών προσώπων, παρευρίσκονται όλοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι των
φυσικών ή νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην ένωση, ο καθένας νόμιμα
εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος όπως παραπάνω ή κοινός εκπρόσωπος, από
κοινού οριζόμενος με έγγραφο. Τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να προσκομίσουν
στην Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών και την ταυτότητά τους. Απαγορεύεται ρητά η
εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζόμενων από τον ίδιο εκπρόσωπο.

Άρθρο 10ο: Νόμισμα Σύμβασης
1. Οι τιμές στις προσφορές θα πρέπει να δίδονται αποκλειστικά και μόνο σε ΕΥΡΩ.
2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς άλλο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Οι τιμές θα υποβληθούν χωρίς Φ.Π.Α. και θα περιλαμβάνουν τις τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, για την αγορά των ανακυκλώσιμων υλικών στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη.
5. Οι τιμές της σύμβασης και οι πληρωμές θα γίνουν αποκλειστικά και μόνο σε ΕΥΡΩ.

Άρθρο 11ο: Εγγύηση Συμμετοχής
Προϋπόθεση συμμετοχής στη δημοπρασία είναι η προσκόμιση εγγύησης συμμετοχής ποσού
ίσου με το 10% του ελάχιστου ορίου της πρώτης προσφοράς που καθορίζεται στη παρούσα
δημοπρασία και ανέρχεται στο ποσό των
τριάντα δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα τρία
ευρώ (32.243 €). Το ποσό αυτό υπολογίζεται με βάση την ελάχιστη τιμή προσφοράς τους
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που καθορίζεται από την παρούσα Προκήρυξη και της εκτιμούμενης συνολικής τους
ποσότητας έως 31 Δεκεμβρίου 2014.
Έτσι λοιπόν το ποσό της εγγύησης συμμετοχής προκύπτει από:
Ανακυκλώσιμο Υλικό
Ποσότητα
Ελάχιστη τιμή
Ποσό (σε €)
(σε κιλά)
προσφοράς (σε €/kg)
Καφέ Χαρτί
3.540.000
0,062
219.480,00
Ανάμεικτο Χαρτί
2.450.000
0,042
102.900,00
Τετραπάκ
10.000
0,005
50,00
ΣΥΝΟΛΟ:
322.430,00
10 %:
32.243,00
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα
ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι
διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται. Σε περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση, θα
επικρατεί η ελληνική διατύπωση. Μπορεί επίσης οι εγγυήσεις να παρέχονται και με
γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ' αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
2. Οι εγγυήσεις συμμετοχής θα έχουν – επί ποινή αποκλεισμού – χρονική διάρκεια
τουλάχιστον δύο (2) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας.
3. Η Εγγύηση Συμμετοχής θα επιστραφεί στους συμμετέχοντες μετά την κατακύρωση της
δημοπρασίας και την υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες.

Άρθρο 12ο: Προϋποθέσεις Συμμετοχής
1.

Οι προσφέροντες προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα
δημοπρασία, θα πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους αποδεικτικό συνεργασίας
με τους τελικούς αποδέκτες των ανακυκλώσιμων υλικών, οι οποίοι θα πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να είναι αδειοδοτημένοι για επεξεργασία ανακυκλώσιμων υλικών
(καταθέτοντας τα σχετικά έγγραφα που το αποδεικνύουν). Εφόσον είναι οι ίδιοι
ανακυκλωτές, θα πρέπει να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα σχετικά έγγραφα που
αποδεικνύουν ότι είναι αδειοδοτημένοι για επεξεργασία ανακυκλώσιμων υλικών ή
εγγραφή στο μητρώο συλλογής μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ.
2.
Σε περίπτωση εξαγωγής για τα ανακυκλώσιμα υλικά οι προσφέροντες θα πρέπει να
καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού: άδεια διασυνοριακής μεταφοράς ή άδεια εξαγωγής
και συμφωνητικό/βεβαίωση συνεργασίας ή άδεια εισαγωγής με την εταιρία του
εξωτερικού.
3.
Στην δημοπρασία δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα
οποία οφείλουν χρήματα στη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) από προηγούμενες συνεργασίες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό είναι η εκ των προτέρων
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τακτοποίηση της οικονομικής τους εκκρεμότητας μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού, αλλιώς η προσφορά τους θα απορρίπτεται.
4.
Στο διαγωνισμό δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία
δεν έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις τους από προηγούμενους διαγωνισμούς της
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ). Η προσφορά τους θα απορρίπτεται.

Άρθρο 13ο: Εναλλακτικές Προσφορές
1. Κάθε υποψήφιος συμμετέχει στον διαγωνισμό με μία και μοναδική προσφορά που αφορά
το σύνολο των προς πώληση υλικών. Αν υποβάλει περισσότερες από μία προσφορές ή
προτάσεις θα απορριφθούν όλες στο σύνολό τους. Προσφορές που αφορούν μέρος μόνο
των προς πώληση υλικών θα απορρίπτονται.
2. Γραπτές εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προτάσεις (λύσεις) ή
αντιπροτάσεις (λύσεις), δεν γίνονται δεκτές και αν υποβληθούν θα απορριφθούν ως
απαράδεκτες

Άρθρο 14ο: Χρόνος και Τρόπος Υποβολής των Προσφορών
1. Όσοι εκ των διαγωνιζομένων καταθέτουν τους Φακέλους Προσφοράς (ΦΠ) τους
ιδιοχείρως, πρέπει να τους καταθέσουν, επί αποδείξει (αριθμός Πρωτοκόλλου,
ημερομηνία και ώρα παραλαβής), στις 6 Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης
παραλαβής των προσφορών την 09.30 π.μ. και ώρα λήξης την 11.00 π.μ., στη
Γραμματεία της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), Γρηγορίου Ε’ 50, Χανιά, 4 ος όροφος, Τ.Κ. 73135,
τηλ. 28210 91888, υπεύθυνη Ελευθερία Στυλιανουδάκη.
2. Οι προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο
και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα
περιέρχονται με ευθύνη του προσφέροντα στην Υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία
διενέργειας της δημοπρασίας και μέχρι την ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών, με
ευθύνη των διαγωνιζομένων ως προς τον χρόνο και το περιεχόμενο παραλαβής. Η
ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή άλλου οργάνου δεν λαμβάνεται υπόψη.
3. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την
διενέργεια της δημοπρασίας, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή
Διεξαγωγής Δημοπρασιών που παραλαμβάνει τις προσφορές, προ της εκπνοής της
προθεσμίας που καθορίζεται ανωτέρω, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις
άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται,
χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην
Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.
4. Οι Φάκελοι Προσφοράς (ΦΠ) που δε θα υποβληθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν θα
γίνονται δεκτοί για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και για λόγους ανωτέρας βίας, εκτός αν η
ιδιόχειρη επίδοση των προσφορών που θα γίνει κατά την παραπάνω αναφερόμενη ημέρα
και μέχρι την παραπάνω αναφερόμενη ώρα, συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι την
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υποβολή των ΦΠ όλων των διαγωνιζομένων. Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν την ευθύνη για
οποιοδήποτε γεγονός, έστω και ανωτέρας βίας (περιλαμβανομένων προβλημάτων από τη
διαδικασία μεταφοράς τους κ.λπ.) που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη
ή μη προσήκουσα υποβολή των ΦΠ τους.
5. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του ΦΠ τους μέχρι την παραλαβή του
από τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ). Τα τυχόν έξοδα ασφάλισης και μεταφοράς βαρύνουν το
διαγωνιζόμενο.
6. Στον κύριο ΦΠ πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «Προσφορά».
β. Ο τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό: Διαδημοτική Επιχείρηση
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).
γ. Ο αριθμός της Προκήρυξης (1/2014).
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (6 Μαρτίου 2014).
ε. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα.
7. Τα ίδια στοιχεία (α – ε) αναγράφονται και στο φάκελο δικαιολογητικών και οικονομικής
προσφοράς.
8. Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά
την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων.
9. Οι ΦΠ υποβάλλονται υποχρεωτικά από όσους έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη
δημοπρασία, σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας Προκήρυξης.
10. Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος είναι απόλυτα ενήμερος
για τα ανακυκλώσιμα υλικά που παράγονται από το Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων και ότι έχει
μελετήσει - με σκοπό να συμμορφωθεί – την παρούσα Προκήρυξη.
11. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος αυτής μετά την
κατάθεσή της. Σε περίπτωση που αποσύρει την προσφορά του ή μέρος αυτής, τότε
καταπίπτει εις βάρος του προσφέροντος η εγγύηση συμμετοχής του χωρίς άλλη
διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

Άρθρο 15ο: Αναπροσαρμογή Τιμήματος
Σε περίπτωση ραγδαίας μεταβολής αύξησης ή μείωσης των τιμών πώλησης των
ανακυκλώσιμων υλικών, σύμφωνα με τους δείκτες του αναγνωρισμένου εντύπου του
εξωτερικού ΡΡΙ, και εφόσον η μεταβολή αυτή διατηρηθεί για τουλάχιστον τέσσερις (4)
εβδομάδες, οι συμβατικές τιμές θα αναπροσαρμόζονται αναλόγως, δηλαδή θα αυξάνονται ή
θα μειώνονται αντίστοιχα, αυτή όμως η αναπροσαρμογή δεν θα υπερβαίνει ποσοστό ±30%
επί των συμβατικών (προσφερόμενων) τιμών.
Η αναπροσαρμογή αυτή θα ισχύει κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του Αναδόχου προς την
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) ή/και το αντίστροφο, την οποία θα αποδέχεται ή όχι η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.
Α.Ε. (ΟΤΑ) ή ο Ανάδοχος αντίστοιχα επίσης εγγράφως εντός τριών (3) ημερών από την
παραλαβή της ως άνω ειδοποίησης.
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Άρθρο 16ο: Δικαιούμενοι Συμμετοχής στην Δημοπρασία
Α. Προσωπική κατάσταση
Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν:
1. Έλληνες πολίτες (φυσικά πρόσωπα).
2. Αλλοδαποί (φυσικά πρόσωπα).
3. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
4. Συνεταιρισμοί.
5. Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι ενώσεις που θα λάβουν μέρος στη δημοπρασία δεν υποχρεούνται να λάβουν νομική
μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά.
Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να συμμετέχει σε
περισσότερες από μία προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν αυτόνομα
ή ως μέλη ένωσης σε παραπάνω από μία προσφορές αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο
αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό της κάθε προσφοράς στην οποία
συμμετέχουν.
Β. Επαγγελματικά προσόντα
Κάθε ένας που μετέχει στη δημοπρασία μεμονωμένα ή ως μέλος ένωσης, πρέπει να είναι
εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο Επιμελητήριο της Ελλάδας ή σε αντίστοιχο φορέα της χώρας
εγκατάστασης του για διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών.
Γ. Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, επί ποινή
αποκλεισμού, τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 12 της παρούσας
Προκήρυξης, προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία.

Άρθρο 17ο: Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος ένωσης, υποχρεούνται – επί
ποινή αποκλεισμού - να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα παρακάτω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά εντός του φακέλου δικαιολογητικών:
1. Έγγραφα για προσωπική κατάσταση
α. Σύσταση νομικού προσώπου: Καταστατικό της επιχείρησης ή άλλο έγγραφο που να
αποδεικνύει τη σύσταση του νομικού προσώπου κάθε συμμετέχοντος στη δημοπρασία και
τυχόν τροποποιήσεις του, τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης, Πρακτικό Διοικητικού
Συμβουλίου ή άλλο έγγραφο ή έγγραφα από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που
νόμιμα δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο και η χώρα και έδρα εγκατάστασης.
β. Όποια άλλα έγγραφα απαιτείται για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης τους με τις
απαιτήσεις του άρθρου 16 Α της παρούσας Προκήρυξης, εάν αυτή δεν προκύπτει από τα
ανωτέρω έγγραφα.
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γ. Σε περίπτωση ένωσης, Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986
(ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νομίμου
εκπροσώπου κάθε συμμετέχοντος σε αυτήν, ότι δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα στον
παρόντα διαγωνισμό σε περισσότερες από μία συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων).
2. Έγγραφα για επαγγελματικά προσόντα
α. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή του αντίστοιχου φορέα της χώρας
εγκατάστασης τους, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό
επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 16 Β της παρούσας Προκήρυξης.
Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, δεν
προβλέπεται χρόνος ισχύος του, θεωρείται έγκυρο εφόσον φέρει ημερομηνία έκδοσης εντός
των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της παραλαβής των προσφορών.
β. Για συνεταιρισμούς απαιτείται επιπλέον βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός
λειτουργεί νόμιμα.
3. Έγγραφα για προϋποθέσεις συμμετοχής
α. Αποδεικτικό συνεργασίας με τους τελικούς αποδέκτες (ανακυκλωτές) των ανακυκλώσιμων
υλικών και αποδεικτικό των ανακυκλωτών για άδεια επεξεργασία ανακυκλώσιμων υλικών.
Εφόσον είναι οι ίδιοι ανακυκλωτές, μόνο αποδεικτικό για άδεια επεξεργασίας ανακυκλώσιμων
υλικών ή εγγραφή στο μητρώο συλλογής μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων του
ΥΠΕΚΑ.
β. Σε περίπτωση εξαγωγής για τα ανακυκλώσιμα υλικά οι προσφέροντες θα πρέπει να
καταθέσουν: άδεια διασυνοριακής μεταφοράς ή άδεια εξαγωγής και συμφωνητικό/βεβαίωση
συνεργασίας ή άδεια εισαγωγής με την εταιρία του εξωτερικού
γ. Η οφειλή ή όχι χρημάτων στη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) από προηγούμενες συνεργασίες θα
διαπιστώνεται από την ΕΔΔ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).
δ. Η συμμόρφωση ή όχι των υποχρεώσεων του συμμετέχοντα από προηγούμενος
διαγωνισμούς της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) θα διαπιστώνεται από την ΕΔΔ.
Από τα ανωτέρω θα προκύπτει η συμμόρφωση με το άρθρο 12 της παρούσας Προκήρυξης.
4. Λοιπά έγγραφα
α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 11 της παρούσας Προκήρυξης.
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται:
i.
ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας Προκήρυξης και των σχετικών με
αυτήν διατάξεων και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα,
ii.
ότι αναλαμβάνει να παραλάβει τα ανακυκλώσιμα υλικά στον τόπο και με τον
τρόπο που αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας Προκήρυξης,
iii.
ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της Προϊσταμένης
Αρχής περί ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής της δημοπρασίας,
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iv.

ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντα δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών
περιορισμών,
γ. Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν
καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού.
Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί
με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά
τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, θα δηλώνεται ότι την συγκεκριμένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι
ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω Χώρα εκδίδονται τα υπόψη
έγγραφα ή πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη.
Οι ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει
να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται του διαγωνισμού.
Για ενώσεις τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν για κάθε ένα ξεχωριστά που συμμετέχει στην
ένωση.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόμενου) σε
νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999
όπως ισχύει). Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (μαζί με τα
φωτοαντίγραφα μέσα στο φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου
εκπροσώπου της διαγωνιζόμενης επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι
φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει, επί ποινή
απαράδεκτου, ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια, χωρίς να
απαιτείται αναφορά σε προσδιοριστικά της ταυτότητας των εγγράφων στοιχεία (αρ. πρωτ.,
ημερομηνία έκδοσης κ.λπ.).
Επισημαίνεται ότι τα μέλη της ΕΔΔ δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών
των διαγωνιζομένων κατά ή μετά τη δημοπρασία. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να
περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωμένα με νόμιμο τρόπο,
κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται
επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους.
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση
κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό,
αποκλείεται.

Άρθρο 18ο: Προσφορά Ενώσεως
1. Η ένωση δεν υποχρεούται να λάβει ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει
προσφορά.

Αριθμός Προκήρυξης: 1/2014

11

Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)
2. Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
3. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε
περίπτωση ανάθεσης της δημοπρασίας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης.
4. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος
της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο
εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της
ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν
αντικατάσταση.
Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από
γνωμοδότηση της ΕΔΔ.

Άρθρο 19ο: Προσφορές
1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις
που αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας Προκήρυξης. Στον κυρίως φάκελο
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς
δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 17 της
παρούσας Προκήρυξης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά».
2. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται - επί ποινή απορρίψεως - σε
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, δηλαδή κλεισμένο με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί
χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
«Οικονομική Προσφορά».
3. Οι φάκελοι των δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου που αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας Προκήρυξης.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διεξαγωγής
Δημοπρασιών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή
προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την
καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών.
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, μετά από σχετική γνωμοδότηση της ΕΔΔ.

Άρθρο 20ο: Περιεχόμενα Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς
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Η Οικονομική Προσφορά θα αναγράφεται στο ειδικό για το σκοπό αυτό έντυπο με τίτλο
«ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της
παρούσας Προκήρυξης.
Οι τιμές της προσφοράς θα αναγράφονται με ακρίβεια τρίτου δεκαδικού ψηφίου και θα
πρέπει να αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως και σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά
θα λαμβάνονται υπόψη οι τιμές που αναφέρονται ολογράφως. Παράλειψη της ολογράφου
γραφής καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.
Όλα τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς θα είναι, είτε συμπληρωμένα με το χέρι, είτε με
γραφομηχανή, είτε με Η/Υ, ευανάγνωστα. Προσφορά που δεν πληροί αυτόν τον όρο κρίνεται
απαράδεκτη.
Η Οικονομική Προσφορά θα είναι επί ποινή αποκλεισμού υπογεγραμμένη από το νόμιμο
εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής η άλλους όρους απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η κατάθεση προσφοράς είναι υποχρεωτική για όλα τα δημοπρατούμενα υλικά, και
μεμονωμένες προσφορές για επιμέρους υλικά δεν γίνονται αποδεκτές

Άρθρο 21ο: Διαδικασία Δημοπρασίας
Η Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών (ΕΔΔ) – σε δημόσια συνεδρίασή της - προβαίνει
στην έναρξη της δημοπρασίας την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο σημείο 2 του
άρθρου 9 της παρούσας Προκήρυξης.
Προσφορές που υποβάλλονται στην ΕΔΔ μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης,
δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στη Γραμματεία της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) για
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Τα στάδια που θα ακολουθηθούν για την ανάδειξη του αναδόχου, είναι τα εξής:
1. Αποσφράγιση Φακέλων Προσφοράς και έλεγχος των δικαιολογητικών των
διαγωνιζομένων (α΄ στάδιο)
Η ΕΔΔ παραλαμβάνει τους ΦΠ, τους αποσφραγίζει και αριθμεί με τη σειρά επίδοσης τους
δύο εσωτερικούς φακέλους με τον ίδιο αριθμό για κάθε φάκελο.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους Δικαιολογητικών των
διαγωνιζομένων, ενώ ορίζεται μέλος της το οποίο μονογράφει όλες τις σελίδες των
δικαιολογητικών. Κατόπιν, καταγράφει σε πρακτικό τα στοιχεία αυτών που υπέβαλαν
προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν. Ακολούθως, εξετάζει τα στοιχεία
των φακέλων αυτών, αποκλείοντας από την περαιτέρω διαδικασία, εκείνους οι οποίοι δεν
έχουν υποβάλει όλα τα ζητούμενα στοιχεία του φακέλου, όπως ζητούνται στο άρθρο 17 της
παρούσας Προκήρυξης.
2. Αποσφράγιση των φακέλων Οικονομικής Προσφοράς (β΄ στάδιο)
Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών των διαγωνιζομένων γίνεται στη συνέχεια,
ενώ ορίζεται μέλος της το οποίο τη μονογράφει. Κατά την αποσφράγιση, η ΕΔΔ εξετάζει τις
Οικονομικές Προσφορές των διαγωνιζομένων και στη συνέχεια τις πινακοποιεί. Οι
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διαγωνιζόμενοι που υποβάλουν Οικονομική Προσφορά υπό όρους ή αόριστη ή μη
αντιστοιχούσα στα στοιχεία της Προκήρυξης, θα αποκλείονται.
3. Προφορική δημοπρασία (γ΄ στάδιο)
Με το πέρας της διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, θα διεξαχθεί
προφορική δημοπρασία με τιμή εκκίνησης (Υ), η οποία προκύπτει με βάση τον ακόλουθο
μαθηματικό τύπο: Υ = Ζ1*59,0+ Ζ2*40,8+ Ζ3*0,2 όπου Ζ1 - Ζ3 είναι οι τιμές προσφοράς για
τα προς πώληση υλικά της μεγαλύτερης οικονομικής προσφοράς.
Κατά την έναρξη της διαδικασίας αυτής, η ΕΔΔ θα ανακοινώνει τις αρχικά υποβληθείσες
οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων και θα συνεχιστεί η δημοπρασία διά
προφορικών προσφορών μέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη.
Οι προσφορές των συμμετεχόντων αναγράφονται στο πρακτικό κατά σειρά εκφώνησης της
επωνυμίας κάθε ενός.
Κάθε προσφορά θα είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει τον τελευταίο.
Οι προφορικές προσφορές αναφέρονται επί ποσοστού της τιμής εκκίνησης (Υ) και το
ποσοστό αυτό θα ανάγεται στις τιμές Ζ1- Ζ3 που είναι οι τιμές προσφοράς για τα προς
πώληση υλικά του τελευταίου πλειοδότη.
Κάθε προσφορά θα είναι μεγαλύτερη της προηγούμενης τουλάχιστον 2% της προηγούμενης
προσφοράς.
Αν δεν υπάρξουν προφορικές προσφορές μέχρι το τέλος της προφορικής δημοπρασίας, η
κατάσταση κλείνει με τις καταχωρημένες γραπτές προσφορές και υπογράφεται από την
Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών.
Ακολούθως ανακηρύσσεται πλειοδότης αυτός (από όσους έγιναν δεκτές οι προσφορές τους)
που έδωσε τη μεγαλύτερη μέση σταθμισμένη τιμή (Υ).
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την ΕΔΔ και από τον
τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 22ο: Επανάληψη Δημοπρασίας
1.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εάν δεν υποβληθεί καμία προσφορά ή υποβληθούν
μη κανονικές προσφορές που απορριφθούν από την ΕΔΔ.
2.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το Δ.Σ. λόγω
ασυμφόρου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της
δημοπρασίας, β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί
να υπογράψει τα πρακτικά, ως και όταν μετά την κοινοποίηση εις τον τελευταίο πλειοδότη
της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της Προϊσταμένης
Αρχής δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την υπογραφή της συμβάσεως.
3.
Στην περίπτωση β) του σημείου 2 του παρόντος άρθρου, η δημοπρασία,
επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς
ορίζεται το επ’ ονόματι αυτού κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση της
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Προϊσταμένης Αρχής. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)
και η εγγύηση συμμετοχής του τελευταίου πλειοδότη.
4.
Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική Προκήρύξη
αναφερομένη στους όρους της πρώτης Προκηρύξεως και δημοσιευομένη, σύμφωνα με το
άρθρο 2 της παρούσας Προκήρυξης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της
διενεργείας της δημοπρασίας.
Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται
να την αναθέσει ή όχι και να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία,
χωρίς υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους
υποψηφίους. Επίσης, οι υποψήφιοι δε δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικά με τη
σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, των Φακέλων
Προσφοράς κ.λπ.

Άρθρο 23ο: Ανακοίνωση Ανάθεσης
1. Στο τελευταίο πλειοδότη στον οποίο έγινε η κατακύρωση της δημοπρασίας, αποστέλλεται
σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
α. Τις τιμές που προσέφερε.
γ. Το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στην παρούσα Προκήρυξη.
δ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
2. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από της
κοινοποιήσεως – με αποδεικτικό παραλαβής - της ανωτέρω ανακοίνωσης, να προσέλθει
για την υπογραφή της συμβάσεως, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 της παρούσας Προκήρυξης, άλλως η κατατεθείσα
εγγύηση συμμετοχής του καταπίπτει υπέρ της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) χωρίς άλλη
διατύπωση ή δικαστική ενέργεια, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του,
ενεχομένου αυτού για την επί έλαττον διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από
την προηγουμένη αυτής.
3. Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης
που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
4. Εάν η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προσφέροντα, η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική
τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προσφέροντα.

Άρθρο 24ο: Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
1. Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο είναι
απαραίτητη η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης, ποσού ίσου με το 15% της συνολικής συμβατικής αξίας, όπως αυτή
υπολογίζεται με βάση τις τιμές προσφοράς του αναδόχου που καθορίζεται από την
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Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)
παρούσα Προκήρυξη και της εκτιμούμενης συνολικής τους ποσότητας από τον Ιανουάριο
του 2014 έως και 31 Δεκεμβρίου 2014.
2. Έτσι λοιπόν το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης προκύπτει ως εξής:
(3.540.000,00*Ζ1+2.450.000,00*Ζ2+10.000*Ζ3)*0,15 όπου Ζ1 - Ζ3 είναι οι τιμές
προσφοράς για τα προς πώληση υλικά του πλειοδότη-αναδόχου.
3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα
ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι
διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται. Σε περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση, θα
επικρατεί η ελληνική διατύπωση. Μπορεί επίσης οι εγγυήσεις να παρέχονται και με
γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ' αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
4. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης θα έχουν – επί ποινή αποκλεισμού – χρονική
διάρκεια τουλάχιστον έως 31 Μαρτίου 2015.

Άρθρο 25ο: Σύμβαση
1. Μετά την ανακοίνωση ανάθεσης, υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η
σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα Προκήρυξη. Η Υπηρεσία
συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προσφέροντα με
την οποία συμμετείχε αυτός στη δημοπρασία και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με
την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο
κείμενο της σύμβασης που επισυνάπτεται στην παρούσα Προκήρυξη, ούτε καθ’
οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.
2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται,
όπως προσφορά, Προκήρυξη και απόφαση ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή
παραδρομών.

Άρθρο 26ο: Τρόπος Πληρωμής
1. Η έκδοση τιμολογίων πώλησης από τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), θα γίνεται με το πέρας
παραλαβής των υλικών από τον ανάδοχο μηνιαίως με βάση τα δελτία αποστολής των
υλικών που θα έχει παραλάβει.
2. Η εξόφληση των τιμολογίων πώλησης θα πραγματοποιείται από τον ανάδοχο, εντός οκτώ
(8) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους με κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασμό - που θα του υποδείξει η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)
3. Οποιανδήποτε καθυστέρηση κατάθεσης - εκτός δικαιολογημένων περιπτώσεων ανωτέρας
βίας – καθιστά τον ανάδοχο έκπτωτο όπως ορίζει το άρθρο 27 της παρούσας
Προκήρυξης και παρέχει το δικαίωμα στη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) την πώληση των υλικών
κατά βούληση, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση εξ
αυτού του λόγου.
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Άρθρο 27ο: Κήρυξη Έκπτωτου του Αναδόχου
1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να
υπογράψει την σχετική σύμβαση ή αρνηθεί να την υπογράψει, ή δεν καταβάλει την
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του άρθρου 24 της παρούσας Προκήρυξης,
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.
2. Ο ανάδοχος που δεν προσέλθει στις προβλεπόμενες ημερομηνίες από το άρθρο 26 της
παρούσας στην κατάθεση πληρωμής των τιμολογίων πώλησης, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν.
3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν:
α). Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), καθώς και η τυχόν
προκύπτουσα διαφορά τιμής από την ανάθεση της σύμβασης σε άλλο προσφέροντα,
καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου.

Άρθρο 28ο: Ανωτέρα Βία
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε πέντε (05) εργάσιμες
ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ). τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό 115/6-12-2013 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

Αριθμός Προκήρυξης: 1/2014

17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σήμερα, ………………… 2014, στα Χανιά μεταξύ:
1) της «Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε.
(ΟΤΑ)», που εδρεύει στον Δήμο Χανίων (οδό Γρηγορίου Ε΄ 50), με Α.Φ.Μ. 090180851,
Δ.Ο.Υ. Α’ Χανίων και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
και Διευθύνοντα Σύμβολου αυτής κ. Καστρινάκη Βασίλειο, (στο εξής «Επιχείρηση») και
2) της εταιρίας «………………………………...» που εδρεύει στον Δήμο ………, (………
…………………………………………..), με Α.Φ.Μ. ……………, Δ.Ο.Υ. ……………. νομίμως
εκπροσωπούμενης για την υπογραφή της παρούσας από τ… κ. ……………………. (στο εξής
ο «Συνεργάτης» και από κοινού με την «Επιχείρηση» τα «Μέρη»),
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα κάτωθι :

Προοίμιο
Η Επιχείρηση διαχειρίζεται στη θέση «Κορακιά της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του
Δήμου Χανίων, μονάδα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (εφεξής θα καλείται «ΚΔΑΥ») την
οποία λειτουργεί. Η μονάδα αυτή συστεγάζεται με το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης
και

Κομποστοποίησης

το

οποίο

επίσης

λειτουργεί

η

Επιχείρηση,

είναι

πλήρως

αδειοδοτημένη και διαχειρίζεται τα στερεά απόβλητα Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας
Χανίων, καθώς και τα ανακυκλώσιμα στερεά απόβλητα Δήμων του Νομού Ρεθύμνης.
Ο

Συνεργάτης

ασχολείται

με

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………. Διαθέτει την με αριθμ. πρωτ.
…………………….

(………………………………………………………………....................)

Άδεια ……………………………………………………………...

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Σύμβασης
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η πώληση διαχωρισμένων ανακυκλώσιμων
υλικών χαρτιού και τετραπάκ, τα οποία προέρχονται από το πρόγραμμα ανακύκλωσης της
Επιχείρησης. Συγκεκριμένα, τα υλικά αυτά συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους συλλογής
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που έχει εγκαταστήσει η Επιχείρηση σε χώρους των Ο.Τ.Α. στη Δυτική Κρήτη και στην
συνέχεια μεταφέρονται με ειδικά οχήματα στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών που
βρίσκεται μέσα στο χώρο του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης
(Ε.Μ.Α.Κ.) Χανίων, όπου γίνεται διαχωρισμός ανά είδος και απομάκρυνση των ξένων
αντικειμένων, μέσω χειροδιαλογής και μηχανικής διαλογής (μαγνήτης για τα σιδηρούχα
μέταλλα και αλουμινοδιαχωριστής για το αλουμίνιο). Κατόπιν, τα υλικά συμπιέζονται,
δεματοποιούνται και αποθηκεύονται.
Με την παρούσα συμφωνείτε μεταξύ των Μερών, ότι η Επιχείρηση θα πωλεί και θα
παραδίδει στον Συνεργάτη τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης είδη
ανακυκλώσιμων υλικών (εφεξής θα καλείται «Υλικό Ανακύκλωσης») που διαχειρίζεται στα
πλαίσια της δραστηριότητάς της, έναντι του τιμήματος που ορίζεται στο άρθρο 4 της
παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 2ο: Υλικό Ανακύκλωσης
Η παρούσα σύμβαση αφορά όλες τις ποσότητες Υλικού Ανακύκλωσης που θα συγκεντρώσει
η Επιχείρηση για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2014 έως και 31η Δεκεμβρίου
2014 και οι οποίες θα παραδίδονται κατόπιν συνεννόησης στον Συνεργάτη.
Οι συνολικές ποσότητες του Υλικού Ανακύκλωσης για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι
κατ’ εκτίμηση οι εξής :
Ανακυκλώσιμο Υλικό

Ποσότητα (σε κιλά)

Καφέ Χαρτί
Ανάμεικτο Χαρτί
Τετραπάκ
ΣΥΝΟΛΟ:

3.540.000
2.450.000
10.000
6.000.000

Ποσοστό επί του
συνόλου (%)
59,0
40,8
0,20
100,00

Άρθρο 3ο: Παράδοση – Παραλαβή Υλικού Ανακύκλωσης
1. Οι ποσότητες των υλικών προς ανακύκλωση που θα παραδίδονται από την Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.
Α.Ε. (ΟΤΑ), θα ζυγίζονται και θα πωλούνται με βάση το ωφέλιμο φορτίο των οχημάτων
μεταφοράς.
2. Το κάθε προς πώληση υλικό θα παραδίδεται στον ανάδοχο από το Εργοστάσιο
Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Χανίων που βρίσκεται στη θέση
«Κορακιά» της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων.
3. Η φόρτωση των υλικών στα οχήματα μεταφοράς, θα γίνεται με μέσα της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε.
(ΟΤΑ).
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4. Ο ανάδοχος υποχρεούται με δικά του μέσα να μεταφέρει τα προς πώληση υλικά στις
εγκαταστάσεις του.
5. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλαμβάνει όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά
που θα παραχθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης και στο τέλος εκάστου μήνα με τους
όρους της παρούσας. Η φόρτωση των υλικών θα πρέπει να ξεκινήσει το αργότερο μέσα
σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
6. Οποιαδήποτε καθυστέρηση παραλαβής – εκτός δικαιολογημένων περιπτώσεων
ανωτέρας βίας - των προς πώληση υλικών από τον ανάδοχο, θα παρέχει το δικαίωμα
στη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) να το πουλήσει κατά βούληση, χωρίς ο ανάδοχος να
δικαιούται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση εξ αυτού του λόγου.
7. Τα διαχωρισμένα και απαλλαγμένα από ξένες ύλες υλικά, θα ζυγίζονται στις
εγκαταστάσεις ζύγισης του Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων, πριν την μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις
του αναδόχου με δικά του οχήματα, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν προστατευτικό
κάλυμμα για τη μη διασπορά τους στο περιβάλλον.
8. Αμέσως μετά την ζύγιση θα εκδίδεται σχετικό ζυγολόγιο και δελτίο αποστολής σε τρία
αντίτυπα.

Άρθρο 4ο: Τίμημα - Αναπροσαρμογή Τιμήματος
Μεταξύ των Μερών συμφωνούνται οι ακόλουθες τιμές αγοράς ανά είδος Υλικού
Ανακύκλωσης, σύμφωνα και με την από ………………… οικονομική προσφορά του
Συνεργάτη:
α/α

Υλικό

Τιμή αγοράς (€/Kg)

1

Καφέ Χαρτί

……

2

Ανάμεικτο Χαρτί

……

3

Τετραπάκ

……

Σε περίπτωση ραγδαίας μεταβολής αύξησης ή μείωσης των τιμών πώλησης των
ανακυκλώσιμων υλικών, σύμφωνα με τους δείκτες του αναγνωρισμένου εντύπου του
εξωτερικού ΡΡΙ, και εφόσον η μεταβολή αυτή διατηρηθεί για τουλάχιστον τέσσερις (4)
εβδομάδες, οι συμβατικές τιμές θα αναπροσαρμόζονται αναλόγως, δηλαδή θα αυξάνονται ή
θα μειώνονται αντίστοιχα, αυτή όμως η αναπροσαρμογή δεν θα υπερβαίνει ποσοστό ±30%
επί των συμβατικών (προσφερόμενων) τιμών.
Η αναπροσαρμογή αυτή θα ισχύει κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του Αναδόχου προς την
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) ή/και το αντίστροφο, την οποία θα αποδέχεται ή όχι η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.
Α.Ε. (ΟΤΑ) ή ο Ανάδοχος αντίστοιχα επίσης εγγράφως εντός τριών (3) ημερών από την
παραλαβή της ως άνω ειδοποίησης.

3

Άρθρο 5ο: Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
5. Για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ο Συνεργάτης προσκόμισε την υπ’ αρ.
………………-2014 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, της ………. Τράπεζας ποσού
……………… € και χρονικής διάρκειας τουλάχιστον έως 31 Μαρτίου 2015.

Άρθρο 6ο: Τρόπος Πληρωμής
1. Η έκδοση τιμολογίων πώλησης από τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), θα γίνεται με το πέρας
παραλαβής των υλικών από τον ανάδοχο μηνιαίως με βάση τα δελτία αποστολής των
υλικών που θα έχει παραλάβει.
2. Η εξόφληση των τιμολογίων πώλησης θα πραγματοποιείται από τον ανάδοχο, εντός οκτώ
(8) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους με κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασμό - που θα του υποδείξει η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)
3. Οποιανδήποτε καθυστέρηση κατάθεσης - εκτός δικαιολογημένων περιπτώσεων ανωτέρας
βίας – καθιστά τον ανάδοχο έκπτωτο όπως ορίζει το άρθρο 27 της παρούσας
Προκήρυξης και παρέχει το δικαίωμα στη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) την πώληση των υλικών
κατά βούληση, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση εξ
αυτού του λόγου.

Άρθρο 7ο: Αποκλειστικότητα
1. Συμφωνείτε ρητά, ότι ο Συνεργάτης καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι ο
μόνος και αποκλειστικός αγοραστής όλων των Υλικών Ανακύκλωσης του άρθρου 2 της
παρούσας σύμβασης, που παράγονται από το ΚΔΑΥ της Επιχείρησης, με την επιφύλαξη
του σημείου 6 του άρθρου 3 της παρούσας σύμβασης.
2. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση παραβιάσει τον σύμφωνα με τα ανωτέρω όρο της
αποκλειστικότητας εις βάρος του Συνεργάτη, υποχρεούται τότε να αποκαταστήσει κάθε
θετική και αποθετική ζημιά που τυχόν υποστεί ο Συνεργάτης εξαιτίας της παραβίασης
αυτής.

Άρθρο 8ο: Διάρκεια
1.

Ως χρόνος διάρκειας της παρούσας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή
της παρούσας έως 31/12/2014.

2.

Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου, η διάρκεια της σύμβασης είναι δυνατόν
να ανανεωθεί μετά την έγγραφη συμφωνία των δύο μερών.
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Άρθρο 9ο: Λοιποί Όροι
1.

Η Επιχείρηση υποχρεούται να διευκολύνει τα οχήματα του Συνεργάτη κατά την άφιξη
τους στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης της για την παράδοση του Υλικού Ανακύκλωσης.

2.

Τα συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να εκπληρώνουν τις πάσης φύσεως
υποχρεώσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους
όρους και τις συμφωνίες αυτής και με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

3.

Η μη ενάσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση
από οποιοδήποτε από τα μέρη, δεν συνεπάγεται παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά ή
από την ενάσκηση τους.

4.

Όλες οι γνωστοποιήσεις, αιτήσεις, κ.λπ. μεταξύ των μερών θα γίνονται εγγράφως και
θα αποστέλλονται στις διευθύνσεις που προσδιορίζονται στην αρχή του παρόντος.
Οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης θα κοινοποιείται εγγράφως.

5.

Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι ουσιώδεις. Σε περίπτωση που
οποιοδήποτε εκ των μερών διαπιστώσει παράβαση ουσιώδους όρου της παρούσας
σύμβασης από το έτερο μέρος, ειδοποιεί εγγράφως το παραβαίνον μέρος τάσσοντας σε
αυτό προθεσμία δέκα (10) ημερών για επανόρθωση της αντισυμβατικής συμπεριφοράς
του, άλλως η σύμβαση λύεται αυτομάτως και αζημίως για το μη παραβαίνον μέρος,
υποχρεωμένου περαιτέρω του υπαίτιου μέρους να αποκαταστήσει κάθε θετική και
αποθετική ζημιά που τυχόν θα υποστεί τα αναίτιο μέρος από την εξ υπαιτιότητας του
πρόωρη λύση της σύμβασης.

6.

Κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος συμφωνητικού θα αποδεικνύεται
αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, αποκλειομένου ρητώς κάθε άλλου αποδεικτικού
μέσου.

7.

Τυχόν ακυρότητα κάποιου ή κάποιων από τους όρους της παρούσας σύμβασης δεν
επιφέρει ακυρότητα και των υπολοίπων όρων αυτού.

Άρθρο 10ο: Τροποποιήσεις - Δικαιοδοσία
1.

Κάθε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης συμφωνείται και αποδεικνύεται μόνο
εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου. Τα συμβαλλόμενα Μέρη
δεσμεύονται να τηρήσουν τους όρους της παρούσας σύμβασης με βάση τις αρχές της
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

2.

Τα Μέρη συμφωνούν να επιλύουν με ειρηνικό τρόπο οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη
προκύπτει στα πλαίσια εφαρμογής της παρούσας σύμβασης.

3.

Σε περίπτωση που η ειρηνική επίλυση των διαφορών είναι ανέφικτη, αποκλειστικά
αρμόδια δικαστήρια να επιλύουν κάθε διένεξη και διαφορά που προκύπτει μεταξύ των
μερών κατά την εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης καθίστανται τα δικαστήρια
των Χανίων.
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Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα πρωτότυπα, τα
οποία υπογράφηκαν ως ακολούθως και κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από δύο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Επιχείρηση

Για το Συνεργάτη

Καστρινάκης Βασίλης
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

…………………………………

Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το παρόν Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς αφορά το σύνολο των προς πώληση
ανακυκλώσιμων υλικών.
α/α

Υλικό

Τιμή προσφοράς
ολογράφως (€)

Τιμή
προσφοράς
αριθμητικώς
(€)

Ελάχιστη τιμή
προσφοράς
(Χi)

1

Καφέ Χαρτί

Χ1 = 0,062 €/kg

2

Ανάμεικτο Χαρτί

Χ2 = 0,042 €/kg

3

Τετραπάκ

Χ3 = 0,005 €/kg

…………..……………………………
(ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ονοματεπώνυμο, υπογραφή, σφραγίδα)
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