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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

           

Ταχ. Διεύθυνση :    ΝΑΞΟΣ 84300                        ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 10171/20-07-2012 

Πληροφορίες :  Τριαντάφυλλος Μ.   

Τηλ. :   22853-60126  

Fax :   22853-60127                        

E-mail : mixtri@naxos.gov.gr  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Τίτλος Διαγωνισμού : Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση 

έντεκα (11) Χ.Α.Δ.Α. και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και 

Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», Κωδικός ΟΠΣ: 365185 

 

Προεκτιμώμενης αμοιβής 40.000,00 € (ήτοι 32.520,33 € πλέον ΦΠΑ 23%) 

 

Κριτήριο Κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο Δήμαρχος               

Έχοντας υπόψη : 

• Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 "Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης",  

• Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

κράτους και άλλες διατάξεις",  

• την Υ.Α. Aριθμ. 35130/739: Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του 

Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια 

προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. (ΦΕΚ Β / 1291/11-08-2010) 

1066/Β/2001) 

• Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" (Α΄ 

114/8.6.2006) 

• Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07-06-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέσω του Προγράμματος 

Καλλικράτης. 

• Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.07) "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου"  

• Την με αρ. πρωτ. 116219/13-02-2012 Απόφαση του Ειδικού Γραμματεία Υδάτων 

σύμφωνα με την οποία εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Αποκατάσταση έντεκα (11) 

Χ.Α.Δ.Α. και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και 

Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» και Δικαιούχο 

τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προστασία 
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Εδαφικών Συστημάτων και Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». 

• Την υπ' αρ. 102/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάξου κ Μικρών 

Κυκλάδων  σχετικά με την έγκριση των όρων της προκήρυξης για το έργο: Υπηρεσίες 

Τεχνικού Συμβούλου της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση έντεκα (11) Χ.Α.Δ.Α. και 

Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας 

Απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

1. Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη  προσφορά, για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες Τεχνικού 

Συμβούλου της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση έντεκα (11) Χ.Α.Δ.Α. και Προμήθεια 

Εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο 

Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» 

 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης όπως και το παράρτημα Β΄ (Αξιολόγηση -  

Πίνακας κριτηρίων) 

 

3. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 

€), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23% το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή 

προσφορών. 

 

4. Το έργο αποτελεί υποέργο της πράξης «Αποκατάσταση έντεκα (11) Χ.Α.Δ.Α. και Προμήθεια 

Εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο 

Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», Κωδικός ΟΠΣ: 365185 η οποία έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο πλαίσιο της πρόσκλησης 4.7.  

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρούσα προκήρυξη, το αργότερο μέχρι και την  3 Αυγούστου 2012, ημέρα  Παρασκευή και 

ώρα 14.00μμ. στα Γραφεία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία της Τεχνικής  

Υπηρεσίας, καθημερινές από 9.00-14.00μ.μ.  

 

Περίληψη της απόφασης διακήρυξης θα αναρτηθεί για τουλάχιστον 15 ημέρες στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων   www.e-naxos.eu 

5. Χρονοδιάγραμμα 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 

ολοκλήρωση της πράξης «Αποκατάσταση έντεκα (11) Χ.Α.Δ.Α. και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, 

Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», 

Κωδικός ΟΠΣ: 365185.  

 

5. Κατάρτιση και υποβολή  προσφορών 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς των ενδιαφερόμενων πρέπει να γράφει ευκρινώς τις 

ενδείξεις : 
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α) τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 

β) τον πλήρη τίτλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 

γ) τον αριθμό πρωτοκόλλου της προκήρυξης 

δ) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα 

 

Οι προσφορές πρέπει: 

Ι. να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που 

αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα 

ΙΙ. να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, 

σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ., θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και 

μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας κατά τον έλεγχο 

θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν 

πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή 

διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής. 

ΙΙΙ. να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (σε οπτικό δίσκο 

CD), που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε 

κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και 

αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.  

  

Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς των υποψήφιων αναδόχων θα περιλαμβάνει : 

Α) Yπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής, στην οποία : 

ί ) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού,  

ίί) να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

σε πτώχευση, 

ιιι) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους   

ιv) και να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών από  τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη 

υπεύθυνη δήλωση,  

 

Β) Έγγραφο Εκπροσώπησης, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με 

εκπρόσωπό του.   

 

Γ) Επίσης μαζί με τα δικαιολογητικά οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να 

προσκομίσουν και τα εξής στοιχεία: 

� Στοιχεία του Προσφέροντος (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμόδιου 

προσώπου για την προσφορά). 

� Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής του. 

� Περιγραφή οικονομικών μεγεθών του (μετοχικό κεφάλαιο, κύκλοι εργασιών, κέρδη κατά 

τα τελευταία έτη, κλπ). 

� Περιγραφή του απασχολούμενου προσωπικού του (κατηγορίες προσωπικού, αριθμός 

απασχολουμένων ανά κατηγορία, χρονική εξέλιξη, κλπ). 

� Περιγραφή της υποδομής του (κτίρια, τεχνική υποδομή, κλπ.). 
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� Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια και την εμπειρία του Προσφέροντος 

για την υλοποίηση του έργου. 

� Κατάλογο στελεχών τα οποία προτείνονται για τη στελέχωση της ομάδας έργου και το 

ρόλο κάθε στελέχους στην ομάδα έργου.  

� Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών, από τα οποία να 

προκύπτει η εξειδίκευση που απαιτείται για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Εάν ο 

υπεύθυνος ή τα μέλη της ομάδας έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του Προσφέροντος, 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη τη διάρκεια του 

παρόντος έργου και δέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Αντικατάσταση του 

υπευθύνου ή των μελών της ομάδας έργου κατά την διάρκεια της σύμβασης μπορεί να γίνει 

μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

� Κατάλογο των κυριότερων έργων που εκτέλεσε κατά τα τελευταία έτη, ιδίως δε των 

ανάλογων με το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου. Στον κατάλογο αναφέρονται η αξία, η 

ημερομηνία παροχής και οι αποδέκτες τους, δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς. Ο κατάλογος των 

έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή: 

A/A Πελάτης/  

Αποδέκτης 

Σύντομη  

Περιγραφή 

Διάρκεια 

Εκτέλεσης 

Έργου 

Προϋπ/γισμός Παρούσα 

Φάση 

 

Ειδικότερα κάθε προσφέρων θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, τις 

παρακάτω Ελάχιστες Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

 

1) Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με 

το υπό ανάθεση έργο και συγκεκριμένα:  

• Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

σχεδιασμού και παρακολούθησης υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων  

• Να διαθέτουν την κατάλληλη τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα 

τεχνικού συμβούλου διοίκησης Προγραμμάτων σε Δημόσιους Φορείς, αντιστοίχου 

μεγέθους προϋπολογισμού με το υπό ανάθεση έργο.  

 

2) Να διαθέτουν υπό εκτέλεση δύο τουλάχιστον έργα παροχής υπηρεσιών τεχνικού 

συμβούλου διοίκησης Προγραμμάτων, συνολικής αμοιβής τουλάχιστον το 200% της 

συνολικού προϋπολογισμού του παρόντος έργου, με ΦΠΑ, εκ των οποίων το ένα να έχει ως 

αποδέκτη Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το άλλο να έχει αποδέκτη φορέα ΝΠΔΔ της 

κεντρικής διοίκησης (π.χ. Υπουργείο). 

 

3) Να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών, ο οποίος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος, για την 

τελευταία χρήση, από το 500% του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ. 

 

Δ) φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιλαμβάνει την πρόταση του 

προσφέροντος για το έργο, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας 

προκήρυξης και διαιρείται στις παρακάτω ενότητες, τα περιεχόμενα των οποίων, 

περιγράφονται στη συνέχεια: 

 

Η Ενότητα «Πρόταση Προσέγγισης του Έργου» περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με 

τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο και ειδικότερα:  
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� Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τον προγραμματισμό ολοκλήρωσης των 

υπηρεσιών. 

� Τη μεθοδολογία που προτίθεται να χρησιμοποιήσει σε όλα τα στάδια του έργου και την 

προσέγγιση που θα ακολουθήσει (τεχνικές, εργαλεία, συνεργασίες κλπ.). 

� Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου 

αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, αλλά 

και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

 

Η Ενότητα «Ομάδα Έργου» περιλαμβάνει: 

� Αναλυτική περιγραφή της δομής-οργάνωσης της ομάδας των στελεχών που θα εμπλακούν 

στο έργο. 

� Συμπληρωμένο τον Πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία 

απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου. 

 

Ονοματεπώνυμο 

Στελέχους 

Θέση στην 

Ομάδα 

Έργου 

Αρμοδιότητες / 

καθήκοντα 

Απασχόληση σε 

ανθρωπομήνες (Α/Μ) 

 

Ε) φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα  περιλαμβάνει:  

1) τη συνολική  προσφερόμενη τιμή της προσφοράς καθώς και την ανάλυσή της σε τιμές 

μονάδος,  

2) το ποσοστό ΦΠΑ και  

γ) το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 

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

παρακάτω υπόδειγμα: 

 

Πίνακας 1. Υπηρεσίες 

ΟΝΟΜ/ΜΟ 

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΑΚΕΤΟ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΠΑΣΧΟ-

ΛΗΣΗ 

(σε Α/Μ) 

ΚΟΣΤΟΣ 

Α/Η 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

(€) 

ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

Πίνακας 2. Άλλες Δαπάνες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
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ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

(€) ΜΕ ΦΠΑ (€) 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

Πίνακας 3. Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ (€) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ (€) 

1 Υπηρεσίες (Πίνακας 1) 

2 Άλλες δαπάνες (Πίνακας 2) 

 ΣΥΝΟΛΟ 

6. Ισχύς Προσφορών   

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για τρεις (3) μήνες από 

την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει 

μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος της μετά 

την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος 

Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος 

για κατακύρωση.  

 

Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και με την 

λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

 

7. Αποσφράγιση – Aξιολόγηση  προσφορών 

 

7.1 Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: 

 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς καθώς και ο φάκελος της Τεχνικής 

προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή διενέργειας και 

αξιολόγησης όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς ανά φύλλο. 

β) Για την οικονομική προσφορά ακολουθείται η ίδια παραπάνω διαδικασία.   

γ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 

δ) Η συνολική καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπ’ όψιν για την σύγκριση των 

προσφορών. 

 



7 | Σ ε λ ί δ α  

7.2 Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας καταρτίζει πρακτικό εις διπλούν (2), το 

οποίο διαβιβάζεται προς έγκριση στην αρμόδια Δημαρχιακή Επιτροπή. 

7.3 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων  στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή 

διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από  αυτήν : 

1) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση. 

2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

7.4 Μετά το πέρας του ελέγχου η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό εις διπλούν (2) το οποίο 

διαβιβάζεται προς έγκριση στην αρμόδια Δημαρχιακή Επιτροπή. 

 

8. Απόρριψη Προσφορών 

 

Προσφορές που παρουσιάζουν έκπτωση της προσφερόμενης τιμής μεγαλύτερη του 5% του 

προϋπολογισμού θα πρέπει να αιτιολογηθούν ειδικά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από 

τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. 

σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες 

υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία). Εάν και μετά την παροχή 

της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η 

Προσφορά θα απορρίπτεται. 

 

9.  Κατακύρωση - Σύμβαση – Eγγυήσεις 

9.1. Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα αναδειχθεί μειοδότης , θα υπογράψει τη σχετική 

σύμβαση στην οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτομέρειες. Κατά την υπογραφή της 

σύμβασης ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο, υποχρεούται να καταθέσει: 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης η οποία να καλύπτει ποσοστό 10% επί της συνολικής συμβατικής 

αξίας χωρίς το ΦΠΑ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/07. 

9.2 Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται το έργο είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε 

δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης να υπογράψει σχετική 

σύμβαση προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

Ο Ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε (15) 

ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή όμως ο 

χρόνος παράδοσης των παραδοτέων αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης (άρθρο 23 του ΠΔ118/2007). 
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Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία, χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιαστεί για να υπογράψει τη 

σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση των 

αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 34 του Π.Δ.118/07  “Κήρυξη 

Προμηθευτή Έκπτωτου”. 

 

Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις 

έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007. Ως προς τα 

δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του 

Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007), καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπ. 

Οικονομικών ΦΕΚ 431/Β/7.5.98. 

 

9.3 Σύμβαση – Συμβατικά τεύχη 

 

9.3.1. Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του 

Π.Δ.118/2007 Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.  

 

9.3.2. Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί η προς ανάθεση 

μελέτη, είναι και τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων 

σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

1.Συμφωνητικό 

2.Η Οικονομική προσφορά 

3.Η παρούσα διακήρυξη 

4.Η Απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης 

5.Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα παραρτήματα τους 

6.Η τεχνική περιγραφή 

7.Ο προϋπολογισμός έργου 

  

10. Πληρωμή – Kρατήσεις 

Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και τις πιστοποιήσεις της Υπηρεσίας, από το 

Ταμείο του Δήμου, μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος, βάσει βεβαιώσεως καλής 

εκτέλεσης των εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου. Τον ανάδοχο, βαρύνουν όλες 

οι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και η παρακράτηση του Φόρου Εισοδήματος. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει 

τον Δήμο.               . 

 

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνεται, ως εξής: 

• Ποσοστό 30% επί του συνολικού τιμήματος με την ολοκλήρωση και Παραλαβή του 

Παραδοτέου Π0: Πλάνο Υλοποίησης Έργου 

• Ποσοστό 60% επί του συνολικού τιμήματος με την ολοκλήρωση και Παραλαβή του 

Παραδοτέου Π1: Τεύχη δημοπράτησης των υποέργων 3,4 και 5 της πράξης  

• Ποσοστό 10% με την ολοκλήρωση και την οριστική παραλαβή του έργου 

 

Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε Ευρώ. Η καταβολή 

των αμοιβών του θα γίνεται σε Ευρώ. 

Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, του πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας 

Επιτροπής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

υπηρεσίες της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
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Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) και τις σχετικές διατάξεις. 

 

11. Διαδικασία Παρακολούθησης – Παραλαβής 

 

Η παρακολούθηση υλοποίησης του έργου αποτελεί αντικείμενο της Δήμου και η παραλαβή 

του θα διενεργείται από επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης που θα συσταθεί για τον 

σκοπό αυτό και με τα απαραίτητα πρακτικά. 

 

12. Υποβολή Ενστάσεων 

  

Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται με βάση το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.  Για οτιδήποτε δεν 

έχει γίνει πρόβλεψη με τα ανωτέρω ισχύει η κατά περίπτωση εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

 

 

Ο Δήμαρχος   

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΝΙΚ.  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.         /2012 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Στις 10 Ιουνίου 2011 με την υπ’ αριθμόν 169058/Π111 Πρόσκληση του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. 

«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (πρόσκληση 4.7) προκηρύχθηκε η δράση περί 

χρηματοδότησης των κατηγοριών πράξεων «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α.» και «Κατασκευή και 

αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στις Περιφέρειες 

σύμφωνα με τους εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ των Περιφερειών». 

 

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προστασία εδαφικών 

συστημάτων & διαχείριση στερεών αποβλήτων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο 

Συνοχής.  

 

Στόχο της συγκεκριμένης δράσης αποτελεί η χρηματοδότηση παρεμβάσεων που αφορούν την 

αποκατάσταση των ενεργών και μη αποκατεστημένων ΧΑΔΑ, καθώς και την υποστήριξη της 

ολοκληρωμένης επεξεργασίας των απορριμμάτων, στο πλαίσιο προώθησης της πολιτικής της 

ανακύκλωσης σε τοπικό επίπεδο και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Στον άξονα 

αυτό από το πρόγραμμα δύναται να χρηματοδοτηθούν δράσεις οι οποίες αφορούν την 

αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, καθώς και την παράλληλα εισαγωγή και λειτουργία τεχνολογιών 

ανακύκλωσης και προ-επεξεργασίας απορριμμάτων.  

 

Ειδικότερα με την παρούσα πρόσκληση δύναται να χρηματοδοτηθούν ενδεικτικά οι 

ακόλουθες δράσεις:  

• Έργα κλεισίματος ή και αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. 

• Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός μεταφόρτωσης, μεταφοράς και προσωρινής 

αποθήκευσης απορριμμάτων  

• Εξοπλισμός για την επεξεργασία, διαλογή στην πηγή και μείωση του όγκου 

απορριμμάτων  

• Μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις διαλογής και ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών  

• Απόκτηση της απαιτούμενης γης για την κατασκευή των υποδομών, έως ποσοστό 10% 

επί του κόστους υποδομών 

• Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου 

• Υπηρεσίες ανασχεδιασμού και βελτιστοποίησης δημοτικού συστήματος αποκομιδής 

και  ολοκληρωμένης επεξεργασίας απορριμμάτων  

• Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας  

 

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης στην 

προαναφερθείσα πρόσκληση και σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 116219/13-02-2012 Απόφαση 

του Ειδικού Γραμματεία Υδάτων εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Αποκατάσταση έντεκα (11) 

Χ.Α.Δ.Α. και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και 

Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» και Δικαιούχο τον 

Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προστασία Εδαφικών 



11 | Σ ε λ ί δ α  

Συστημάτων και Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». 

 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής το δε αντικείμενό της περιλαμβάνει την 

αποκατάσταση των 5 ενεργών και 6 ανενεργών ΧΑΔΑ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 

και την υλοποίηση έργων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων. Συγκεκριμένα θα 

πραγματοποιηθούν: 

 

Υποέργο 1. Μελέτες Αποκατάστασης των ΧΑΔΑ (Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής 

Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) των 7 ΧΑΔΑ και Οριστικές Μελέτες αποκατάστασης των 11 ΧΑΔΑ) 

 

Υποέργο 2. Έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ: 

 

ΔΕ Νάξου 

• Αυλιά (ανενεργός - 2 στρέμματα) 

• Τίμιος Σταυρός (ενεργός - 5 στρέμματα).  

 

ΔΕ Δρυμαλίας 

• Διώδι (ανενεργός -  2 στρέμματα) 

• Παντελούδες (ανενεργός -  5 στρέμματα) 

• Σελάδι (ανενεργός - 1 στρέμμα) 

• Ρείκες (ανενεργός - 6 στρέμματα) 

• Μπαμπακιές (ανενεργός - 6 στρέμματα) 

 

Μικρά Νησιά  

• Δονούσα (Λαγκάδι) (ενεργός - 1 στρέμμα) 

• Ηρακλειά (Ρυκιά) (ενεργός -  1 στρέμμα) 

• Κουφονήσια (Καψάλια) (ενεργός -  1 στρέμμα) 

• Σχοινούσσα (Κάτεργο) (ενεργός - 0,5 στρέμμα) 

 

Οι εργασίες αποκατάστασης θα περιλαμβάνουν διαμόρφωση αναγλύφου, τελική κάλυψη, 

διαχείριση ομβρίων – στραγγισμάτων- βιοαερίου,  έργα πρασίνου  

 

Υποέργο 3. Δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) 

Θα δημιουργηθούν 5 ΣΜΑ (1 ΣΜΑ σε κάθε ένα μικρό νησί και 1 ΣΜΑ στη νήσο της Νάξου). 

Κάθε ΣΜΑ θα αποτελείται από 1 τράκτορα και 2 containers. 

 

Υποέργο 4. Προμήθεια κάδων Οικιακής κομποστοποίησης  

Ο Δήμος θα προμηθευτεί και θα διανείμει 600 κάδους οικιακής κομποστοποίησης σε δημότες 

(30 κάδοι σε κάθε ένα μικρό νησί και 480 στη νήσο της Νάξου). 

 

Υποέργο 5. Δράσεις ευαισθητοποίησης & δημοσιότητας:  

Θα διοργανωθούν 2 ημερίδες, εκδηλώσεις και ομιλίες σε σχολεία, θα δημιουργηθεί 

ιστοσελίδα, ενημερωτικό φυλλάδιο και θα γίνει προβολή στα τοπικά ραδιοφωνικά μέσα και 

στον γραπτό τύπο. 
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Υποέργο 6. Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου  

Αφορά στην παροχή τεχνικής υποστήριξης του Δήμου στα συνοδά υπο-έργα 3, 4 & 5 της 

Κομποστοποίησης και των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. 

 

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 2.696.514,28 € το δε 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ανέρχεται από την έναρξη υλοποίησης της συνολικής πράξης, με 

ημερομηνία έναρξης υλοποίησης την 20η Μαρτίου 2012 έως και τη λήξη αυτής. 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης αφορά στην υλοποίησης 

του αντικειμένου του Υποέργου 6, ήτοι τεχνικής υποστήριξης του Δήμου ιδιαίτερα στα έργα 

της Κομποστοποίησης και των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, καθώς η Τεχνική 

Υπηρεσία δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία.  

 

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης των συνοδών υποέργων 3, 4 και 5 της 

εγκεκριμένης πράξης 

• Υποστήριξη του Δήμου - συμβουλευτικές υπηρεσίες στις διαγωνιστικές διαδικασίες 

των υποέργων 3,4 και 5 της εγκεκριμένης πράξης 

• Εκπόνηση πραγματογνωμοσυνών, τεχνικών προτάσεων και γνωμοδοτήσεων για την 

επιτυχή υλοποίηση της εγκεκριμένης πράξης 

• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Επιστημονική Υποστήριξη και Τεχνική Παρακολούθηση 

και της υλοποίησης της εγκεκριμένης πράξης 

• Παρακολούθηση του συνολικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της εγκεκριμένης 

πράξης   

 

Τα παραδοτέα που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού περιλαμβάνουν: 

• Π0: Πλάνο Υλοποίησης του έργου,  

• Π1: Τεύχη δημοπράτησης των υποέργων 3,4 και 5 της πράξης  

• Π2: Πραγματογνωμοσύνες, τεχνικές προτάσεις και γνωμοδοτήσεις για την επιτυχή 

υλοποίηση της πράξης 

• Π3: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στις διαγωνιστικές διαδικασίες των επιμέρους 

υποέργων της πράξης 

• Π4: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Επιστημονική Υποστήριξη και Τεχνική 

Παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης 

• Π5: Σύνταξη Εξαμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης Εγκεκριμένης Πράξης σύμφωνα 

με το ΣΔΕΠ του ΕΣΠΑ. 
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ……./2012 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

 

Αξιολόγηση και Πίνακας Κριτηρίων του έργου:  

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση έντεκα (11) Χ.Α.Δ.Α. 

και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας 

Απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» 

 

Αξιολόγηση Προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης και 

περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφερόμενα στάδια – βήματα. (Κριτήρια ποιοτικής επιλογής, 1ο 

και 2ο στάδιο, κριτήρια σύναψης σύμβασης, 3
ο

 και 4
ο

) 

 

Α. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

1
ο
 στάδιο – βήμα:  Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Δικαιολογητικά για τον έλεγχο είναι τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 του κυρίως μέρους 

της παρούσας. 

 

2
ο
 στάδιο – βήμα:  Αξιολόγηση των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής. (Κριτήρια on –

off , σχετικό άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007). 

Προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων αναδόχων – διαγωνιζομένων είναι, πέραν 

της ύπαρξης των προαναφερομένων δικαιολογητικών του 1
ου

 σταδίου, και η εκπλήρωση των 

παρακάτω κριτηρίων: 

 

• Εμπειρίας - Τεχνογνωσίας  

• Αποτελεσματικότητας. 

• Στελέχωσης 

 

Αξιολόγηση – βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς, γίνεται μόνο για τους υποψήφιους, 

που σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και τα πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής, 

εκπληρώνουν τα παραπάνω κριτήρια. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά απορρίπτεται 

ως μη έχουσα εκπληρώσει τις ελάχιστες τιθέμενες προϋποθέσεις. 

 

Β. Κριτήρια σύναψης σύμβασης (άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007) 

Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για τη κατακύρωση της συμφερότερης προσφοράς, 

έχουν ως εξής: 

 

3
ο
  στάδιο – βήμα: Βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς. 

Η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στο περιεχόμενο του σχετικού Φακέλου σε 

σχέση με τα ακόλουθα επί μέρους κριτήρια. 
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Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής 

Βαρύτητας 

A. 
OMAΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
80% 

1 Μεθοδολογία υλοποίησης έργου – Διασφάλιση Ποιότητας 30% 

2 Διάρθρωση Πακέτων Εργασίας - Παραδοτέων 30% 

3 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 20% 

Β. ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΚΑΛΥΨΗΣ 20% 

1 Οργάνωση και Σχήμα Διοίκησης Ομάδας Έργου 20% 

  ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις 

περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή 

αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η 

σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους 

συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της 

κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και 

των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 

βαθμούς. 

 

4
ο
 στάδιο - βήμα: Αξιολόγηση της οικονομικής  προσφοράς  – τελικό αποτέλεσμα: 

Εφόσον  η οικονομική προσφορά είναι διατυπωμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

διακήρυξη (συμπληρωμένοι κατά το υπόδειγμα οι σχετικοί πίνακες) και δεν υπερβαίνει τον 

προϋπολογισμό του έργου σημειώνεται η συνολική προσφερόμενη αμοιβή του 

Διαγωνιζόμενου. 

 

Η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται με φθίνουσα σειρά του Α που 

προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: 

 

Aj = 0,85 x Tj / Tmax +0,15 x Kmin / Kj 

 

Όπου: 

 

Tmax : η μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών 

Tj     : το σταθμισμένο άθροισμα της τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς 

Kmin: η ελάχιστη προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 

Kj   : η τιμή της προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. όπως αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά του 

υποψηφίου 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες 

με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 


