ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΓΖΜΟ ΠΑΡΣΖ
Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ,
Υωξνηαμίαο, Τπεξεζίαο Γόκεζεο θαη Πεξηβάιινληνο
Σκήκα Καζαξηόηεηαο

πάξηε 15 / 06 /2022
Αξ. πξωη.: 10065

ΠΡΟΚΛΗΗ
Ο Γήκνο πάξηεο ελεκεξώλεη ηνπο ελδηαθεξόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο:
 ΠΔΡΜΔ HELLAS Α.Δ Πεξηβαιινληηθή Μεηαθνξηθή Α.Δ
 Βνπινπκάλνο Νηθόιανο
 Καιιηάλεο Μεηαθνξηθή Ο.Δ
 Εαραξηάο Δπάγγεινο
 Μαιαβάδνο ηπιηαλόο
όηη πξόθεηηαη λα πξνβεί ζηελ θαηεπείγνπζα ππεξεζία Μεηαθνξάο ηωλ Αζηηθώλ
ηεξεώλ Απνβιήηωλ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 111.507,00 € (ζπκπεξ. ηνπ ΦΠΑ )
Η αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζα δηελεξγεζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κατά
την περ. γ' της παρ. 2 τοσ άρθροσ 32 τοσ ν. 4412/2016 ιόγσ ηνπ θαηεπείγνληνο ύζηεξα
από ηελ ιήςε απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ: α)
ηεο ππ' αξηζκ. ΤΠΔΝ/ΓΓΑ/118754/2410 (ΦΔΚ 1149Β/15.03.2022) Απόθαζεο ηνπ
Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο απνθαζίζηεθε ε κεηαθνξά ησλ Αζηηθώλ
ηεξεώλ Απνβιήησλ (ΑΑ) ηνπ Γήκνπ πάξηεο, κέγηζηεο πνζόηεηαο δεθαηξηώλ
ρηιηάδωλ εμαθνζίωλ ηόλωλ (13.600t) ζηε κνλάδα επεμεξγαζίαο απνβιήησλ Ν.
Αξθαδίαο, ζηελ ζέζε «Παιαηνρνύλε» ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο, Ν. Αξθαδίαο,
Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ από 21.03.2022 έωο θαη 31.12.2022, β) ηεο ππ' αξ.
784/2022 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ (ΑΓΑ:
9Θ5Ι7Λ1-ΚΣΥ), επί ηνπ αηηήκαηνο ΙΦ πεξί ζπλδξνκήο Γεγνλόηνο Απαιιαγήο ζηνπο
Υώξνπο ηνπ Έξγνπ ηεο ΠΔ Λαθσλίαο ζηελ 3ε ΓΔ,
όπνπ θαζνξίζζεθε λέα
Πξνγξακκαηηζκέλε Ηκεξνκελία Γηαζεζηκόηεηαο Τπεξεζηώλ Μεηαβαηηθήο Γηαρείξηζεο
γηα ην ηαζκό Μεηαβαηηθήο Γηαρείξηζεο (ΜΓ) ηεο Π Δ Λαθσλίαο ζηελ 3ε ΓΔ, ε 8ε
Απγνύζηνπ 2022, γ) ηεο πεξίπησζεο δ1 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010
Αξκνδηόηεηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκσλ θαη )δ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4412/16.
Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ παξαθαιείζζε, όπσο ππνβάιιεηε ηελ πξνζθνξά ζαο ην
αξγόηεξν έωο 17/6/2022 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00 ζην Πξωηόθνιιν ηεο
Γ/λζεο Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Υωξνηαμίαο, Τπεξεζίαο Γόκεζεο θαη
Πεξηβάιινληνο, ΣΚ 23100 Γηνηθεηήξην πάξηεο. Οη πξνζθνξέο ζα αμηνινγεζνύλ από
ηελ αξκόδηα επηηξνπή δηαπξαγκάηεπζεο.
Ζ πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζα πξέπεη λα πεξηέρεη:
1) Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (πεξί κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ησλ παξ.
1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16) δει.:
Α. Απόζπαζκα ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ πεξί απόδεημεο κε ύπαξμεο εηο βάξνο ηνπ
ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1
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ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16. ηελ πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ (εηαηξίαο), ην
απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί γηα ηα εμήο πξόζσπα:
- ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθώλ
θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ (Ι.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) γηα
ηνπο δηαρεηξηζηέο.
- ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), γηα ηνλ δηεπζύλνληα ύκβνπιν, ηα
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαζώο θαη ηα πξόζσπα ζηα νπνία κε απόθαζε
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζύλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη
εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο.
-

ζηηο πεξηπηώζεηο πλεηαηξηζκώλ, γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.

ζε όιεο ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, γηα ηνλ θαηά πεξίπησζε
λόκηκν εθπξόζσπν εθπξόζσπν ηεο εηαηξίαο όπσο απηόο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 79 Α
ηνπ Ν.4412/16.
Β. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα
Γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (από όινπο ηνπο νξγαληζκνύο θύξηαο θαη επηθνπξηθήο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο ν νηθνλνκηθόο θνξέα νθείιεη λα θαηαβάιεη
εηζθνξέο)
Γ. Πηζηνπνηεηηθό/βεβαίωζε εγγξαθήο ζην νηθείν επαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην /
Μεηξών, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηό θαη ην εηδηθό
επάγγεικα ηνπο.
Δ. ηελ πεξίπησζε λνκηθώλ πξνζώπσλ επηπιένλ απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε
απνδεηθηηθώλ ηεο λόκηκεο ζύζηαζεο θαη εθπξνζώπεζήο ηνπο

2) Απνδεηθηηθό εγγξαθήο θαη θαηαρώξηζεο ηνπ θνξέα ζην Ζιεθηξνληθό Μεηξών
Απνβιήηωλ (ΖΜΑ) γηα ηελ εξγαζία ηεο κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ κε
ηνπο θσδηθνύο: ΔΚΑ 20 03 01 αλάκεηθηα δεκνηηθά απόβιεηα θαη 19 12 12 άιια
απόβιεηα (πεξηιακβαλνκέλσλ κεηγκάησλ πιηθώλ) από ηε κεραληθή θαηεξγαζία
απνβιήησλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 19 12 11, ζε
επαγγεικαηηθή ζύκθσλα κε ην άξζξ. 42 ηνπ Ν. 4042/2012, όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε
ηα πξνβιεπόκελα ζηελ ΚΤΑ αξηζκ. 43942/4026/2016 (Β’ 2992) όπσο ηζρύεη θαη ζην
άξζξν 85 ηνπ Ν. 4685/2020 (ΦΔΚ 92/Α/7-5-2020)θαη ηελ ππνβιεζείζα ζην ΖΜΑ
ππεύζπλεο δήιωζε πξνο ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο» κε ηελ
νπνία ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο επηρείξεζεο /νξγαληζκνύ, δειώλεη ππεύζπλα: α) όηη
ε επηρείξεζε/νξγαληζκόο είλαη εγγεγξακκέλε/νο ζην ΓΔΜΗ, κε αλαθνξά ζηνλ
αξηζκό εγγξαθήο θαη Β) όηη ζα ηεξνύληαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα άζθεζεο ηεο
δξαζηεξηόηεηαο από ηελ επηρείξεζε/νξγαληζκό νη «Όξνη θαη ππνρξεώζεηο γηα ηε
ζπιινγή θαη κεηαθνξά κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ εληόο ηνπ εζληθνύ ρώξνπ» πνπ
αλαθέξνληαη ζηε θόξκα Καηαρώξηζεο Γξαζηεξηόηεηαο πιινγήο & Μεηαθνξάο Με
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ ηνπ ΗΜΑ.
3) ζηνηρεία γηα ηελ ηερληθή ππνδνκή θαη νξγάλωζε πνπ δηαζέηνπλ θαη ζα εθαξκόζνπλ
(εμνπιηζκόο, πξνζσπηθό ζπλεξγεία, ηερληθό πξνζσπηθό, εθπαίδεπζε ηνπ
πξνζσπηθνύ, κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, εμνπιηζκόο εθηάθησλ αλαγθώλ,
εγθαηαζηάζεηο, άδεηεο θ.ιπ.) γηα ηελ εθηέιεζε ηεο κεηαθνξάο ΑΑ, θαζώο θαη θάζε
ζηνηρείν πνπ ζα απνδεηθλύεη ηελ εκπεηξία θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ πξνζθέξνληνο ζε
αλάινγεο εξγαζίεο θαη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αλαδόρνπ λα αληαπνθξηζεί ζηελ ππεξεζία
θαη ζπγθεθξηκέλα:
4) ηνπ εμνπιηζκνύ κε αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ κέζσλ ζπιινγήο (απνξξηκκαηνθηβώηηα
ζηεγαλνπνηεκέλνπ ππζκέλα, θιεηζηνύ ή αλνηθηνύ ηύπνπ, ρσξεηηθόηεηαο >30m3 γηα
ηελ παξαιαβή ησλ απνξξηκκάησλ) θαη ησλ κέζσλ κεηαθνξάο (όρεκα) πνπ ζα
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ρξεζηκνπνηήζεη ν δηαγσληδόκελνο κε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ
ηνπο, ησλ πξνδηαγξαθώλ ηνπο θαζώο θαη ηνλ εμνπιηζκό αληηκεηώπηζεο έθηαθησλ
θαηαζηάζεσλ.
Η θαηνρή νρήκαηνο κεηαθνξάο απνδεηθλύεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε:
- Βηβιίν κεηαβνιώλ θαηνρήο θαη θπξηόηεηαο νρήκαηνο
- Άδεηα θπθινθνξίαο
- Απόδεημε πιεξσκήο ηειώλ θπθινθνξίαο ηξέρνληνο έηνπο
- Αληίγξαθν ηερληθνύ ειέγρνπ ΚΣΔΟ
5) Αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην (γηα όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ) ζύκθσλα κε
ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ Ν. 685/2020 (ΦΔΚ 92/Α/7.5.2020) αζθαιηζηηθνύ νξίνπ
θαη’ ειάρηζηνλ 100.000 επξώ εηεζίσο, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη όηη ε αζθαιηζηηθή
θάιπςε αθνξά ζε αζηηθή επζύλε έλαληη ηξίησλ θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ πεξηβάιινληνο
ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε ζε πεξίπησζε επέιεπζεο δεκηνγόλνπ ζπκβάληνο ζε
πεξίπησζε ξύπαλζεο ή πεξηζηαηηθνύ έθηαθηεο αλάγθεο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ
εξγαζηώλ. Η αλσηέξσ αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα αθνξά ζηε δξαζηεξηόηεηα κεηαθνξάο
κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ κε ηνπο θσδηθνύο: ΔΚΑ 20 03 01 αλάκεηθηα δεκνηηθά
απόβιεηα θαη 19 12 12 άιια απόβιεηα (πεξηιακβαλνκέλσλ κεηγκάησλ πιηθώλ) από ηε
κεραληθή θαηεξγαζία απνβιήησλ εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 19
12 11 θαη ν αζθαιηδόκελνο θίλδπλνο ζρεηίδεηαη κε ηηο δπλεηηθέο αξλεηηθέο επηπηώζεηο
ζηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ θαηά ηελ άζθεζή ηεο. Η αζθαιηζηηθή
θάιπςε ηνπ νξγαληζκνύ ή ηεο επηρείξεζεο δελ ππνθαζηζηά ηελ επζύλε ηνπο εθ ηνπ
λόκνπ, αιιά εμαθνινπζνύλ λα επζύλνληαη πξσηνγελώο γηα θάζε δεκία πνπ ζα
πξνθιεζεί από ππαηηηόηεηά ηνπο ζην πεξηβάιινλ ή ζε ηξίηνπο.
6) ηνπ πξνζωπηθνύ πνπ απαζρνιεί (Καηάζηαζε πξνζσπηθνύ θαζώο θαη αζθάιηζε
πξνζσπηθνύ).
7) Σν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ
πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο νη πνζόηεηεο, νη ηηκέο κνλάδαο ησλ εηδώλ ζε επξώ,
ην πνζνζηό ηνπ ΦΠΑ θαη ην γεληθό ζύλνιν ηεο δαπάλεο.
Η παξνύζα λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ πάξηεο θαη λα αλαξηεζεί ζηνλ
πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ.

Ο Γήκαξρνο
Πέηξνο Γνύθαο
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ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ηνηρεία Οηθνλνκηθνύ Φνξέα
(επσλπκία δηεύζπλζε θ.ι.π.)

Πξνο ηνλ Γήκν ………….
Ηκεξνκελία : ….../…../202..

Οηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηνλ δηαγσληζκό :
«…………………………….»
Τπνβάιινπκε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά καο γηα ηνλ δηαγσληζκό « …………………….
» πνπ έρεη πξνθεξύμεη ν Γήκνο ζαο.
Η πξνζθνξά καο ηζρύεη θαη δεζκεύεη ηελ εηαηξεία καο κέρξη ηελ ………/……/202….
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά καο εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα
πλνιηθά πξνϋπνινγηδόκελε
πνζόηεηα αζηηθώλ ζηεξεώλ
απνβιήηωλ πξνο κεηαθνξά

Σηκή πξνϋπνινγηζκνύ
Δπξώ / ηόλν κεηαθεξόκελωλ
ΑΑ (ρωξίο ΦΠΑ)

ύλνιν

3.597 ηόλνη

Φ.Π.Α. 24%

πλνιηθή δαπάλε κε ΦΠΑ

Γεληθό ζύλνιν κε ΦΠΑ
νινγξάθσο:…………………………………………………………………………
Η
ππνβαιιόκελε πξνζθνξά
ηζρύεη θαη
δεζκεύεη
ηνλ
νηθνλνκηθό
θνξέα γηα
δηάζηεκα ……………………….. ( ) κελώλ από ηελ επόκελε ηεο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ
……………………………………………
(Ηκεξνκελία θαη ππνγξαθή)
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