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EΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ABEE
ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗ            

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ               
ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή. Η δαπάνη για την εν λόγω 
σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό 
προϋπολογισμό και βαρύνει την σχετική πίστωση 
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι το 
συγκροτήματα εργοστασίων Λαυρίου (Θέση Άνω 
Όρια Λαυρίου, Λαύριο Αττικής Τ.Κ. 19500).

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
CPV: 90513000-6 (Υπηρεσίες επεξεργασίας και 
διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και 
αποβλήτων)

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Απευθείας Ανάθεση

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο 
ποσό των 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% Αξίας 
Φ.Π.Α. 3.600,00€

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τρεις (3) Μήνες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τρεις (3) Μήνες

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 17/05/2021 και ώρα 14:00

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Έγχαρτη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο 
να αναγράφεται ο Αριθμ. Πρωτ. της πρόσκλησης και 
τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα και του 
παραλήπτη, η κατάθεση γίνεται στην έδρα της Ε.Α.Σ. 
Α.Β.Ε.Ε. στην οδό  Ηλιουπόλεως 111 Υμηττός – 
Αθήνα με Τ.Κ. 172 37.

Ημ.Πρωτ: [ηη/μμ/εεε]
Αρ. Πρωτ: [αρ]

ΕΞΕ 1078 - 16/04/2021
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Η εταιρεία ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. προτίθεται να αναθέσει με τη Διαδικασία της Απευθείας 
Ανάθεσης σε Ανάδοχο την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Συλλογή, Απομάκρυνση και 
Διαχείριση Στερεών και μη Επικίνδυνων Απορριμμάτων - Αποβλήτων» με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή) και σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την παροχή της 
υπηρεσίας αυτής, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω.

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 
(Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.)

Ταχυδρομική διεύθυνση Ηλιουπόλεως 111
Πόλη Υμηττός - Αθήνα
Ταχυδρομικός Κωδικός 172 37
Χώρα Ελλάδα
Κωδικός ΝUTS EL303
Τηλέφωνο +30 210 9799443
Φαξ +30 210 9718932
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο apapadimitriou@eas.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Παπαδημητρίου Αλέξανδρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας +30 210 97 99 443
Αρμόδιος για πληροφορίες τεχνικών 
χαρακτηριστικών Αξιώτης Παναγιώτης

Τηλέφωνο επικοινωνίας +30 22920 63152
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.eas.gr

1.1. Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ν.Π.Ι.Δ. και ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Τα 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ) ή Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. για 
περισσότερα από 140 χρόνια, σχεδιάζει, αναπτύσσει, κατασκευάζει και προμηθεύει όπλα, 
οπλικά συστήματα και πυρομαχικά.
Συνδυάζοντας τον σύγχρονο και προηγμένης τεχνολογίας μηχανολογικό εξοπλισμό, 
εγκατεστημένο στα 4 εργοστάσια τους, με ένα άρτια εκπαιδευμένο και διαθέτον υψηλή 
τεχνογνωσία ανθρώπινο δυναμικό, τα ΕΑΣ προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών 
ποιοτικών προδιαγραφών.

1.2 Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Αμυντική Βιομηχανία.

1.3 Εφαρμοστέο δίκαιο 
Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.

http://www.eas.gr/
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Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει,

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων»,

• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»,

• της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1,

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

• του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

•  του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15

• Τον Ν. 2121/1993 “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”, (ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993).

• Τον Ν.4624/2019 “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες.

• του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )

• της ΥΑ Φ. //2020 (ΥΑ Φ. 120/402565/Σ.3497 ΦΕΚ Β 4071 2020): Κύρωση του 
Εθνικού Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφαλείας (ΕΚΒΑ) (777444)

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, 
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των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των 
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

• την υπ’ αριθμ.  20088645 Έγκριση Δαπάνης.

• Την υπ’ αριθμ. 52/07-04-2021 έγκριση Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΑΣ ΑΒΕΕ  
της   Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .

1.4 Πρόσβαση Εγγράφων - Στοιχεία Επικοινωνίας 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι 
διαθέσιμο για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση: 

o στη διεύθυνση (URL): http:// www.eas.gr  

o μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ. 

Αρμόδιος επικοινωνίας είναι ο κ. Παπαδημητρίου Αλέξανδρος με τηλέφωνο +30 210 97 
99 443 και για την παροχή τεχνικών διευκρινίσεων αρμόδιος επικοινωνίας είναι o κ. 
Αξιώτης Παναγιώτης με τηλέφωνο +30 22920 63152

2.  Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Είδος Διαδικασίας
Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Χρηματοδότηση 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η αναθέτουσα αρχή. Η δαπάνη 
για την εν λόγω σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό και 
βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.

3. Σύντομη Περιγραφή του Αντικειμένου – Τόπος διεξαγωγής
Η Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. προτίθεται να αναθέσει το αντικείμενο της παρούσας, με περιγραφή 
«ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με CPV: 90513000-6 (Υπηρεσίες επεξεργασίας και 
διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων). Το αντικείμενο του έργου 
περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Β’ της παρούσας.

Τόπος παροχής της υπηρεσίας: Συγκρότημα Εργοστασίων Λαυρίου (Θέση Άνω Όρια 
Λαυρίου, Λαύριο Αττικής Τ.Κ. 19500)
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4. Δικαίωμα Συμμετοχής
Στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

5. Απαιτούμενα Προσόντα Υποψηφίου Αναδόχου- Απαιτήσεις κατά την 
εκτέλεση της υπηρεσίας

Απαιτούμενα Προσόντα Υποψηφίου Αναδόχου 
Ο υποψήφιος ανάδοχος, θα πρέπει:
● Να διαθέτει άδειες συλλογής και μεταφοράς των μη επικίνδυνων στερεών 

αποβλήτων με κωδικούς ΕΚΑ 15.01.05, 15.01.03. και 15.01.06 εκδιδόμενη από τη 
αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

● Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην συλλογή,  απομάκρυνση 
και διαχείριση στερεών και μη επικίνδυνων αποβλήτων.

● Να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό.

Απαιτήσεις κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας
Οι ενδιαφερόμενοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τις αναλυτικώς 
περιγραφόμενες στο Παράρτημα Β’ απαιτήσεις (επί ποινή αποκλεισμού).

6. Λόγοι αποκλεισμού
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ο προσωρινός Ανάδοχος 
υποχρεούται μετά την έγκριση απευθείας ανάθεσης και πριν την υπογραφή σύμβασης, 
να υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, μετά από σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία 
και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τα ακόλουθα:

• Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής (στην περίπτωση 
που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του),

• Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής (στην περίπτωση 
που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του),

• Υπεύθυνη Δήλωση του Νομίμου Εκπροσώπου ότι «δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης».

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του, άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου 
(γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 
την υποβολή των δικαιολογητικών) 
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Στην περίπτωση προσκόμισης Ποινικών Μητρώων από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), προσκομίζονται ποινικά μητρώα των διαχειριστών, ενώ στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του διευθύνοντος συμβούλου, καθώς και όλων των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου, και στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

• Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι το σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης εξακολουθεί να ισχύει κατά την υποβολή του.

• Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι τα νομιμοποιητικά έγγραφα 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους

• Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προσωρινός ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή να τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 
του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε ειδικές διατάξεις νόμου. 

Αν δεν εκδίδεται κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από τα παραπάνω αναφερόμενα ή 
όπου το έγγραφο ή πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται πιο πάνω, το έγγραφο ή πιστοποιητικό αυτό δύναται να αντικατασταθεί 
από Ένορκη Βεβαίωση του προσωρινού Αναδόχου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής αρχής 
ή Συμβολαιογράφου. Οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός  της 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
πρόσκλησης, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλλει εντός της προθεσμίας αυτής αίτημα για 
την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των 
ανωτέρω δικαιολογητικών. Η Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. στην περίπτωση αυτή παρατείνει την 
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Η μη προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων, ή η κατόπιν προσκόμισής τους απόδειξη ότι 
εμπίπτουν σε έναν από τους λόγους αποκλεισμού του Άρθρου 73 αποτελούν λόγους 
αποκλεισμού του υποψηφίου αναδόχου.
Για την καλή εκτέλεση των υπό Ανάθεση υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα κληθεί πριν την 
υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που θα 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της καθαρής συμβατικής αξίας.
 

7.  Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης είναι συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει 
τιμής. 

Σε περίπτωση ίσου μειοδοτικού τιμήματος, θα προκριθεί η προσφορά του αναδόχου με 
τον μικρότερο προτεινόμενο χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

8. Διάρκεια 
Ο Ανάδοχος καλείται να παρέχει την ως άνω υπηρεσία, από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης και για  χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.
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Σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης και υπέρβασης της προβλεπόμενης διάρκειας της 
παρούσας επιβάλλεται ποινική ρήτρα σε βάρος του αναδόχου ύψους πενήντα ευρώ 
(50,00€), για κάθε ημέρα καθυστέρησης.
Σε περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβεί τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες δίχως 
να υφίσταται περίπτωση ανωτέρας βίας επαρκώς αιτιολογημένη, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος.

9. Προϋπολογισμός – Όροι πληρωμής
Η αμοιβή του Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 
15.000,00ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Προσφορές με τιμή μεγαλύτερη 
από τον ανώτερο προϋπολογισμό απορρίπτονται. 
Ο υποψήφιος καλείται να υποβάλει συνολική οικονομική προσφορά στην οποία να 
αποτυπώνεται η οικονομική του πρόταση για το εκάστοτε είδος απορριμμάτων (αναλυτική 
περιγραφή στο Παράρτημα Α’ της παρούσης). Σε κάθε περίπτωση η συνολική του 
οικονομική προσφορά δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00€ μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Η οικονομική προσφορά πρέπει να αναφέρει ρητά τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης 
του έργου.
Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά & απολογιστικά, με βάση τις 
εργασίες που έχουν ανατεθεί στον Ανάδοχο.
Η εξόφληση του Αναδόχου θα πραγματοποιείται εντός διαστήματος εξήντα (60) 
ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του τιμολογίου του και  την προσκόμιση των 
νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία (φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ) και σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην σύμβαση που θα ακολουθήσει, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή και υπόκειται σε κάθε νόμιμο φόρο ή κράτηση.
Πέραν της ανωτέρου αμοιβής ο ανάδοχος οφείλει να προβεί με δική του ευθύνη, δαπάνες 
και έξοδα σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την συλλογή, απομάκρυνση και διαχείριση των 
στερεών μη επικίνδυνων και επιβλαβών απορριμμάτων από τη ζώνη αρμοδιότητας της 
Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. (ζύγιση απορριμμάτων κλπ.) Οποιεσδήποτε άδειες απαιτούνται για την 
εκτέλεση των εργασιών αυτών, από οποιαδήποτε Αρχή, θα εκδοθούν, εφόσον 
απαιτούνται, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.

10. Υποβολή Προσφορών
Ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλει προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου της 
σύμβασης.
Η προσφορά θα περιλαμβάνει:
● Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
● Συμπληρωμένο Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με το Παράρτημα Α’, 

όπου θα αναγράφονται για το σύνολο της υπηρεσίας η τιμή χωρίς ΦΠΑ. Το ποσό 
ΦΠΑ θα αναγράφεται ξεχωριστά, όπως και η συνολική τιμή περιλαμβανομένου ΦΠΑ. 
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● Τεχνική Προσφορά η οποία, επί ποινή αποκλεισμού, περιλαμβάνει την 
μεθοδολογία εκτέλεσης των προσφερόμενων υπηρεσιών (Παράρτημα Β’) που 
καλύπτουν πλήρως όλες τις προαναφερόμενες απαιτήσεις και προδιαγραφές του 
έργου, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα στην ενότητα 5, αναφέροντας τα μέσα που 
θα χρησιμοποιήσουν και το προσωπικό, καθώς επίσης θα δηλώνεται ο χρόνος, ο 
τρόπος και ο τόπος νόμιμης τελικής διάθεσης των στερεών μη επικίνδυνων και 
επιβλαβών απορριμμάτων.

● Συνοπτική περιγραφή του οικονομικού φορέα (νομική μορφή επιχείρησης, 
αντικείμενο εργασιών, νόμιμος εκπρόσωπος κλπ.).

● Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή καλής εκτέλεσης τουλάχιστον δύο (2) στο αντικείμενο 
της παρούσας.

● Υπεύθυνη Δήλωση  στην οποία θα δηλώνεται: 
α) η αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης ρητά και ανεπιφύλακτα και η τήρηση των 

Τεχνικών Προδιαγραφών.
β) η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ότι βρίσκεται σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

● Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους 
Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές, 
τόσο για τα μέλη του όσο για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό.

● Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος. Για την απόδειξη 
της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), 
αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του καθώς και σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης. Στις 
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης 
και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα). Από τα ανωτέρω απαιτούμενα 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν 
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Επίσης θα πρέπει να αποδεικνύεται από 
το καταστατικό του (για νομικό πρόσωπο) ή από την έναρξη επιτηδεύματος (για 
φυσικό πρόσωπο) ή από τους ΚΑΔ του, η ικανότητα του αναδόχου να χορηγήσει 
στην Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. την συγκεκριμένη υπηρεσία. Τα φυσικά πρόσωπα, θα 
υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

● Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο προσφέρων συμμετέχει με αντιπρόσωπο του.

● Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, υποβάλλουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά για κάθε μέλος, που συμμετέχει στην ένωση.

● Άδεια συλλογής και μεταφοράς των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων με 
κωδικούς ΕΚΑ 15.01.05, 15.01.03. και 15.01.06, εκδιδόμενη από τη Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού που υπάγεται η Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.



Σελίδα 9 από 12

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διάθεσης δεν ανήκει στην Περιφέρεια της Ε.Α.Σ. 
Α.Β.Ε.Ε., υποβάλλεται υποχρεωτικά άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων, εκδιδόμενη από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού της Περιφέρειας, στην οποία ανήκει η εγκατάσταση του υποψήφιου διάθεσης.
● Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ο αριθμός 

κυκλοφορίας του νόμιμα αδειοδοτημένου οχήματος (ή οχημάτων), με το οποίο θα 
γίνεται η μεταφορά των στερεών αποβλήτων.

11. Λοιποί όροι
Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική αστική, διοικητική και ποινική ευθύνη απέναντι σε 
οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε., για 
οποιαδήποτε ζημία ή απαιτήσεις, οι οποίες θα προέλθουν από δικές του ή των 
προστηθέντων του ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την 
εκτέλεση των εργασιών ή και εξ αφορμής αυτών.
Η Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. δικαιούται να παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών που έχουν 
ανατεθεί στον ανάδοχο και θα ορίσει προς τούτο επιτροπή παρακολούθησης.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι της Ε.Α.Σ Α.Β.Ε.Ε. για τυχόν πλημμελή εκτέλεση ή 
μη εκτέλεση – ολοκλήρωση του έργου εντός της προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρω 
προθεσμίας καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή απαιτήσεις τρίτων, οι οποίες θα 
προέλθουν από δικές του ή των προστηθέντων του ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες 
σε δόλο ή αμέλεια.
Η Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε δεν έχει και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που 
θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, 
τελών κλπ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το συγκρότημα εργοστασίου Λαυρίου, 
κατόπιν συνεννόησης με την Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε., προκειμένου να εκτιμήσουν οι ίδιοι τα προς 
συλλογή, απομάκρυνση και διαχείριση των στερεών μη επικίνδυνων και επιβλαβών 
απορριμμάτων από τη ζώνη αρμοδιότητας της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. προτού προβούν σε 
υποβολή της οικονομικής τους προσφοράς.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την προσφορά σας σε έγχαρτο σφραγισμένο φάκελο 
στον οποίο να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου  της παρούσας πρόσκλησης, τα 
πλήρη στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη, στην έδρα της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. επί της 
οδού  Ηλιουπόλεως 111 Υμηττός – Αθήνα με Τ.Κ. 172 37, μέχρι και την 17/05/2021 και 
Ώρα: 14:00.

Σπυρίδων Μπουρνάζος
Διευθυντής Προμηθειών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αξιότιμοι Κύριοι / ες,

Με την παρούσα οικονομική προσφορά περιγράφονται οι οικονομικοί όροι και οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες, οι οποίες αφορούν την 
υλοποίηση του έργου στην Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. βάσει της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. Πρωτ. ……….. και με αντικείμενο 
«………………………………………………………»

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες αναλύεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Αριθμητικά σε €)

Α/Α Περιγραφή
Ποσότητα 

(σε 
τόνους)

Αξία μη 
συμπ/νου  ΦΠΑ 

24% (€) ανά 
τόνο

Συνολική Αξία 
μη συμπ/νου  
ΦΠΑ 24% (€)

Αξία ΦΠΑ 
24%

Συνολική 
Αξία με 

ΦΠΑ 24% 
(€)

1.
Φελιζόλ (λευκού και 
πράσινου 
χρώματος)

2,8 τόνοι ……………… ……………… ……………
…. …………….

2 Ξυλοκιβώτια 
(Καθαρό Ξύλο) 125 τόνοι ……………… ……………… ……………

…. …………….

3
Ξυλοκιβώτια (με 
χαρτί, κερί και 
μέταλλο)

25 τόνοι ……………… ……………… ……………
…. …………….

                                                                                                     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α …………….

                                                                                                   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α …………….

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών: ……………………. 
Ι
ΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η παρούσα προσφορά ισχύει για ……………… ημέρες από την επόμενη ημέρα της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της.

[Τόπος], [Ημερομηνία]

Ο προσφέρων
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των συνολικών υπηρεσιών που απαρτίζουν το 
αντικείμενο του έργου.

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η επιλογή φυσικού ή νομικού προσώπου, 
που διαθέτει την αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην συλλογή, απομάκρυνση 
και διαχείριση στερεών μη επικίνδυνων και επιβλαβών απορριμμάτων, για την εκτέλεση 
του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για την απομάκρυνση εκτός της ζώνης 
αρμοδιότητας της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. η απομάκρυνση του συνόλου των στερεών και μη 
επικίνδυνων που περιέχονται στη παρούσα Διακήρυξη.

Τα στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα που καλείται ο υποψήφιος να ανταποκριθεί για τη  
συλλογή, απομάκρυνση και διαχείριση τους παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

Α/Α Περιγραφή
Ποσότητα 

(σε τόνους)

1. Φελιζόλ (λευκού και πράσινου χρώματος) 2,8 τόνοι

2 Ξυλοκιβώτια (Καθαρό Ξύλο) 125 τόνοι

3 Ξυλοκιβώτια (με χαρτί, κερί και μέταλλο) 25 τόνοι

Οι ποσότητες είναι υπολογισμένες κατ’ εκτίμηση.



Σελίδα 12 από 12

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι απαιτήσεις με τις οποίος καλείται να συμμορφωθεί ο υποψήφιος ανάδοχος κατά την 
εκτέλεση των υπηρεσιών του έργου είναι οι εξής:

Εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών και εργασιών για την ασφαλή συλλογή, 
απομάκρυνση και διαχείριση των στερεών και μη επικίνδυνων και επιβλαβών 
απορριμμάτων από την περιοχή αρμοδιότητας της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε., σε οποιαδήποτε 
κατάσταση και αν βρίσκονται και με μέσα και προσωπικό του αναδόχου

Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και τον περιορισμό τυχόν 
ρύπανσης από τις εργασίες συλλογής, απομάκρυνσης και διαχείρισης των στερεών και 
μη επικίνδυνων και επιβλαβών απορριμμάτων, καθώς και για την ασφάλεια της 
βιομηχανίας.

Διενέργεια όλων των απαιτούμενων εργασιών για την συλλογή, απομάκρυνση και 
διαχείριση των στερεών και μη επικίνδυνων και επιβλαβών απορριμμάτων σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.

Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποτροπή πρόκλησης ατυχημάτων και 
ζημιών από τις εργασίες συλλογής, απομάκρυνσης και διαχείρισης των στερεών και μη 
επικίνδυνων και επιβλαβών απορριμμάτων.

Καθαρισμός όλης της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών από τα στερεά μη επικίνδυνα και 
μη επιβλαβή απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής, που τυχόν διασκορπιστούν, 
οπουδήποτε βρίσκονται αυτά, συλλογή τους, μεταφορά τους και τελική διάθεση με νόμιμο 
περιβαλλοντικά τρόπο. Συνεπώς, δεν είναι αποδεκτή η οποιαδήποτε διαλογή 
απορριμμάτων και υποχρεούται ο ανάδοχος να συλλέξει το σύνολο τους.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο κατ’ ελάχιστο εξοπλισμό, είτε 
ιδιόκτητο, είτε εξασφαλισμένο με συμφωνητικά, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στη τεχνική 
προσφορά που θα καταθέσουν.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό – είτε σε συμφωνία 
είτε δικό τους – για την εκτέλεση των εργασιών ανέλκυσης, απομάκρυνσης και νόμιμης 
τελικής διάθεσης, σύμφωνα και με τη μελέτη που θα καταθέσουν. Το προσωπικό πρέπει 
να συνεργάζεται συστηματικά με τα αρμόδια στελέχη της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι υφίστανται σε ισχύ, κατά το χρόνο 
εκτέλεσης των αντίστοιχων εργασιών, όλες οι άδειες που απαιτούνται για την συλλογή, 
απομάκρυνση και διαχείριση στερεών μη επικίνδυνων και επιβλαβών απορριμμάτων.
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