
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ  

ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΑΡΚΑΜΙ” Δ.Δ. ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΑΡΚΑΜΙ”  

Δ.Δ. ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  

 
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Κ.Κ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.", που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Γ. Φραντζή 

αριθ.1, Τ.Κ. 54655 με ΑΦΜ 800377801, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, και εγγραφή  στο ΓΕΜΗ με αριθμό 

119116504000  

 
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 
ανοικτή διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου, με κριτήριο 
ανάθεσης την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας: 
 

Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η ολοκλήρωση των αναγκαίων ενεργειών για την ανάθεση του 
έργου αποκατάστασης του ανενεργού λατομείου στην θέση “Αρκάμι” Δ.Δ. Κριτσάς Δήμου Αγ. 
Νικολάου Π.Ε Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης. Η αποκατάσταση θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή 
μορφολογικής και βλαστητικής αποκατάστασης του ανωτέρω χώρου. Για την αποκατάσταση θα 
πραγματοποιούνται εργασίες διαχείρισης (εργασίες διάθεσης D1) ΑΕΚΚ που ανήκουν στους κωδικούς 
ΕΚΑ 17 05 04 και  17 05 06 και υπολειμμάτων επεξεργασίας ΑΕΚΚ από εγκαταστάσεις επεξεργασίας – 
αξιοποίησης ΑΕΚΚ. Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4030/2011 όπως ισχύει, 
και σύμφωνα με: 
1. Την με αριθ. πρ. 187/22.2.2021 και ΑΔΑ 6Ξ4ΦΟΡ1Θ-Χ5Χ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  
2. Την με αρ. πρ. 2114/15-10-2021 και ΑΔΑ ΨΡΚΕΟΡ1Θ-Δ3Θ Απόφαση Έγκρισης μελέτης 

«μορφολογικής και βλαστικής αποκατάστασης παλαιού ανενεργού λατομείου αδρανών υλικών 
εντός αναδασωτέας έκτασης στη θέση ΑΡΚΑΜΙ Δ.Κ. Κριτσάς Αγ. Νικολάου, Δ.Αγίου Νικολάου 
Π.Ε.Λασιθίου Περιφέρεια Κρήτης» της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

3. Την από 31/03/2022 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και 
της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. 

4. Την με αρ. πρ. 138.3/15-3-2019 και ΑΔΑ  ΨΨ5446Ψ8ΟΖ-Θ8Λ Απόφαση Δ.Σ. ΕΟΑΝ όπως ισχύει 
 

  
 

Εκτιμώμενης αξίας 732.378,72 Ευρώ  (πλέον Φ.Π.Α. 24% ) 
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Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
 

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το έργο αποκατάστασης του δημόσιου ανενεργού λατομείου στην θέση 
“Αρκάμι” Δ.Δ. Κριτσάς Δήμου Αγ. Νικολάου Π.Ε Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης, συνολικής έκτασης 
34.537,14 μ². Το έργο αποκατάστασης θα εκτελεστεί με την διαχείριση (Οργανωμένος Χώρος Διάθεσης 
Αδρανών υλικών, εργασία D1) αδρανών υλικών, όπως η περίσσεια εκσκαφών από την κατασκευαστική 
δραστηριότητα και καταλοίπων που προκύπτουν από    την επεξεργασία των ΑΕΚΚ.  Το έργο περιλαμβάνει 
φυτεύσεις, οι οποίες θα γίνουν στις διαμορφωμένες βαθμίδες του χώρου - μετά την ολοκλήρωση της 
διαμόρφωσης τους, σε έκταση 11,294 στρεμμάτων. 

 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα επτά (17) έτη και ένα (1) μήνα για την μορφολογική και 
βλαστητική αποκατάσταση και επεκτείνεται για άλλα τρία (3) έτη για την μεταφροντίδα των φυτών. 

 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίνεται στα παρακάτω έγγραφα, τα οποία 
αποτελούν τμήμα της παρούσας διακήρυξης:  

1. Την με αριθ. πρ. 187/22.2.2021 και ΑΔΑ 6Ξ4ΦΟΡ1Θ-Χ5Χ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  

2. Την με αρ. πρ. 2114/15-10-2021 και ΑΔΑ ΨΡΚΕΟΡ1Θ-Δ3Θ Απόφαση Έγκρισης μελέτης 
«Μορφολογικής και βλαστικής αποκατάστασης παλαιού ανενεργού λατομείου αδρανών υλικών 
εντός αναδασωτέας έκτασης στη θέση ΑΡΚΑΜΙ Δ.Κ. Κριτσάς Αγ. Νικολάου, Δ.Αγίου Νικολάου 
Π.Ε.Λασιθίου Περιφέρεια Κρήτης» της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

 
Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στην μορφολογική και βλαστητική αποκατάσταση του χώρου, σύμφωνα με 
τις ανωτέρω μελέτες και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών, καθώς και την φυτοτεχνική μελέτη βλαστητικής 
αποκατάστασης που ενδέχεται να απαιτηθεί για να εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. 
Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να διασφαλίσει την οδό πρόσβασης στον προς αποκατάσταση λατομικό χώρο, 
καταθέτοντας αναλυτική και τεκμηριωμένη τεχνικοοικονομική πρόταση.  

 
Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης και της τριετούς μεταφροντίδας των 
φυτών, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες) προσδιορίζεται από  το κατ΄ αποκοπήν τίμημα / αμοιβή που 
θα εισπράττει ο Ανάδοχος ανά τόνο αδρανών υλικών που εισέρχεται στον οργανωμένο χώρο διάθεσης 
αδρανών υλικών με σκοπό την αποκατάστασή του, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται και το συνολικό 
κόστος διαχείρισής του για τις ανάγκες της αποκατάστασης (κόστος μηχανημάτων έργου και εξοπλισμού, 
νόμιμο εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό κόστος απαιτούμενου προσωπικού, διοικητικό κόστος και 
λοιπές δαπάνες Αναδόχου), την χρηματοδότηση του Έργου με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια, την τεχνική 
διαχείριση και συντήρηση καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, η οποία συνίσταται, ιδίως, στην 
επιθεώρηση, τη συνήθη και ασφαλή λειτουργία, την προληπτική και τη διορθωτική συντήρηση, την 
τεχνική λειτουργία, την καθημερινή τεχνική διαχείριση και επιστασία για την λειτουργία του χώρου ως 
οργανωμένου χώρου διάθεσης (εργασία D1) αδρανών υλικών, καθ’ όλη την διάρκεια της Σύμβασης.  
Ρητά ορίζεται το ποσό των ενενήντα τριών λεπτών του ευρώ (0,93€) ανά τόνο ως το κατ’ αποκοπήν τίμημα 
/ αμοιβή που θα εισπράττει ο Ανάδοχος ανά τόνο αδρανών υλικών που εισέρχεται στον οργανωμένο χώρο 
διάθεσης αδρανών υλικών με σκοπό την αποκατάστασή του. 

 
Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου δεν πρέπει να μεταβάλλεται 
ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 
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Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Στοιχεία επικοινωνίας 

i. Στοιχεία 

 
Κύριος του Έργου ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Κ.Κ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

«ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.» 

Οδός Γ. Φραντζή 1 

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Τ.Κ. 24655 

Τηλέφωνο 2314405300 

E-mail info@anakem.gr 

Πληροφορίες Άννα Μίχου 

Γενική διεύθυνση στο 
διαδίκτυο 

www.anakem.gr 

 

ii. Κύρια δραστηριότητα του κυρίου του έργου 
Ο κύριος του έργου αποτελεί εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων 
Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/2001 όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε στη συνέχεια από το Ν.4819/2021 και σύμφωνα με την ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103 όπως ισχύει σήμερα και διαθέτει την ειδική επάρκεια για την αποκατάσταση ανενεργών 
λατομείων σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4030/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 

 
2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης, για τον παρόντα διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα : 
i. η παρούσα προκήρυξη, όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Κυρίου του Έργου: www.anakem.gr 

ii. η με αριθ. πρ. 187/22.2.2021 και ΑΔΑ 6Ξ4ΦΟΡ1Θ-Χ5Χ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της 
Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  

iii. η με αρ. πρ. 2114/15-10-2021 και ΑΔΑ ΨΡΚΕΟΡ1Θ-Δ3Θ Απόφαση Έγκρισης μελέτης «Μορφολογικής 
και βλαστικής αποκατάστασης παλαιού ανενεργού λατομείου αδρανών υλικών εντός αναδασωτέας 
έκτασης στη θέση ΑΡΚΑΜΙ Δ.Κ. Κριτσάς Αγ. Νικολάου, Δ.Αγίου Νικολάου Π.Ε.Λασιθίου Περιφέρεια 
Κρήτης» της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

iv. η εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
v. η εγκεκριμένη Μελέτη μορφολογικής και βλαστικής αποκατάστασης 

vi. τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις που θα παρασχεθούν από τον κύριο του 
έργου  

   

 
2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα (i), (ii), (iii) 

της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Κύριου του έργου http://www.anakem.gr 
2.3 Τα έγγραφα (iv) και (v) προσφέρονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους προσφέροντες 

που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, μετά από σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση info@anakem.gr με σημείωση στο θέμα: «Αίτημα παροχής μελετών έργου αποκατάστασης 

λατομείου Λασιθίου» 
2.4 Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, ήτοι έως και την 3/5/2022, ο Κύριος του Έργου παρέχει σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες 

σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως και την 5/5/2022. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

http://www.anakem.gr/
http://www.anakem.gr/
mailto:info@anakem.gr
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2.5 Εφόσον ζητηθεί από τους προσφέροντες επιτόπια επίσκεψη στον χώρο, προκειμένου να καταστεί 

δυνατόν να συνταχθεί η προσφορά, ο Κύριος του Έργου παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που 

συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, την δυνατότητα επιτόπιας επίσκεψης, το αργότερο 

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από το υποβληθέν αίτημα. 

 

 

Άρθρο 3: Προθεσμία για την Υποβολή προσφοράς – Υποβολή φακέλου προσφοράς 
 

3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς στην έδρα του 
Κυρίου του Έργου, στην οδό Γ. Φραντζή 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54655. 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 6/5/2022 και ώρα 14:00. 
Σε περίπτωση αποστολής των προσφορών μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών, λαμβάνεται 
υπόψη η απόδειξη αποστολής συστημένου του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της υπηρεσίας 
ταχυμεταφορών. 

 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται είτε 
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή   απόρριψης   της   προσφοράς, προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής       
αμοιβής  μεταξύ  τους, καθώς και ο  εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής. 

 
3.2 Στον φάκελο προσφοράς περιέχονται: 

 
(α) ένας υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», με τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

 
Υπεύθυνη Δήλωση, εκδοθείσα από τις υπηρεσίες της ψηφιακής πλατφόρμας www.gov.gr ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 15Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 15Β της 

παρούσας. Περαιτέρω υποβάλλονται : 

 

• Εάν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, στον υποφάκελο κατατίθενται επίσης νομικά έγγραφα που 

αποδεικνύουν τη νομική κατάσταση της εταιρείας και την αρμοδιότητα του    υπογράφοντος: 

1. Ισχύον καταστατικό, κωδικοποιημένο και επικυρωμένο. 

2. Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ 

3. Γενικό Πιστοποιητικό (μεταβολών) από το ΓΕΜΗ 

4. Αμιγές πιστοποιητικό ιστορικότητας από το ΓΕΜΗ (μόνο για ΑΕ) 

5. Βεβαίωση ΚΑΔ από ΑΑΔΕ 

 
• Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, στον υποφάκελο κατατίθενται επίσης:  

1. Βεβαίωση εγγραφής από το οικείο Επιμελητήριο 

2.   Βεβαίωση ΚΑΔ από ΑΑΔΕ 

 
• Εάν ο προσφέρων είναι ένωση προσώπων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε    μέλος 

της ένωσης 
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(β) ένας υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» με τα κάτωθι: 

 

1. Συνοπτική τεχνική πρόταση για την εκτέλεση του έργου ανά είδος εργασίας (σύμφωνα με την 

παρούσα προκήρυξη και τα συνοδά έγγραφα της σύμβασης) και θα παρουσιάζει τον τρόπο 

υλοποίησης του Έργου. 

2. Λεπτομερή τεχνική και οικονομική πρόταση πρόσβασης στον προς αποκατάσταση λατομικό 

χώρο. 

3. Παρουσίαση των μέτρων Υγιεινής & Ασφάλειας που θα εφαρμοστούν. 

4. Προτάσεις για Επιπρόσθετες Υπηρεσίες: Οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να προτείνουν 

καινοτόμες ιδέες ή / και επιπρόσθετες υπηρεσίες που κατά την άποψή τους θα ωφελήσουν 

το Έργο με την αντίστοιχη τεκμηρίωση του αναμενόμενου οφέλους. 

 

(γ) ένας υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
 

Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του 

συνόλου των απαιτούμενων εργασιών που περιγράφονται στην προκήρυξη και στις μελέτες, καθώς και 

αναλυτικό τιμολόγιο εργασιών (το οποίο θα συντάξει ο Ανάδοχος), ώστε να τεκμηριώνεται η προσφορά 

του σύμφωνα με τις οδηγίες της Προκήρυξης. 

Η εν λόγω οικονομική προσφορά θα αφορά στο σύνολο των εργασιών – υπηρεσιών και όχι σε μέρος 

αυτών και θα είναι σε μορφή Ευρώ ανά τόνο (€/τόνο) εισερχόμενου υλικού στον χώρο προς 

αποκατάσταση. 

Στην προσφερόμενη τιμή δεν θα περιλαμβάνεται ΦΠΑ. 

Το κόστος της σύμβασης είναι κατ’ αποκοπή τίμημα / αμοιβή, ενώ το αναλυτικό τιμολόγιο θα 

χρησιμοποιηθεί μόνο για τεκμηρίωση της υποβαλλόμενης προσφοράς του αναδόχου. 

 
3.3 Από τον Κύριο του Έργου εκδίδεται η απόδειξη υποβολής προσφοράς με αριθμό πρωτοκόλλου, η 
οποία παραδίδεται στον οικονομικό φορέα. 

 
Σε περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
πρωτότυπα, είτε σε  φωτοαντίγραφο με συνυποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους και η οποία εκδίδεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας www.gov.gr μετά την ημερομηνία 
δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης. 

 

3.4 Απόσυρση προσφοράς 
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους υπογεγραμμένο από το νόμιμο 
εκπρόσωπό τους, προς τον Κύριο του Έργου, είτε έντυπα στην έδρα του Εργοδότη και με χορήγηση 
αριθμού πρωτοκόλλου είτε σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PDF και αποστολή του στο info@anakem.gr  

 

Άρθρο 4: Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών και ανάδειξη αναδόχου 
 

4.1 Αποσφράγιση και Αξιολόγηση προσφορών 
 

α) Μετά την πιο πάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και πριν την αποσφράγιση, ο 

http://www.gov.gr/
mailto:info@anakem.gr


Σελίδα 8  

 

 

Κύριος του Έργου κοινοποιεί στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις 

υποβληθείσες προσφορές. 

 
β) Στη συνέχεια, τα μέλη της τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία αποτελείται από δύο 

υπαλλήλους του τμήματος Διοίκησης και Λειτουργίας, ο εις εκ των οποίων είναι Πρόεδρος της Επιτροπής 

και τον Σύμβουλο του Κυρίου του Έργου, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών, προβαίνουν σε αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη χρονολογική 

σειρά υποβολής τους, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και αποφασίζει για το παραδεκτό της 

συμμετοχής των ενδιαφερομένων/διαγωνιζομένων, συντάσσοντας πρακτικό το οποίο κοινοποιεί στους 

υποψήφιους. Τυχόν μη κατάθεση κάποιου από τα δικαιολογητικά συμμετοχής που ζητούνται στην 

παράγραφο 3.2. (α) αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς ως απαράδεκτης. Στην περίπτωση αυτή η 

Επιτροπή Διαγωνισμού δεν αποσφραγίζει την τεχνική και την οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου 

που δεν κατέθεσε πλήρη δικαιολογητικά συμμετοχής και επιστρέφει την τεχνική και οικονομική προφορά 

του. 

 
γ) Στη συνέχεια, σε κλειστή συνεδρίαση η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει σε αποσφράγιση του 

υποφακέλου “Τεχνική Προσφορά”, ελέγχει και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές που προκρίθηκαν και 

συντάσσει το σχετικό Πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, το οποίο κοινοποιεί στους 

υποψηφίους. 

 
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια 

επιλογής Αναδόχου, και ανάλογα με την βαρύτητα του κάθε κριτηρίου του Διαγωνισμού: 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 Επαγγελματική εμπειρία 
στην αποκατάσταση ενεργών 
ή/και ανενεργών λατομικών 
χώρων 

 

10% 

Κ2 Τεχνική και   επαγγελματική 
ικανότητα 

20% 

Κ3 Επαγγελματική εμπειρία 
στην διαχείριση ΑΕΚΚ ή 
αδρανών υλικών 

10% 

Κ4 Οικονομική / 
χρηματοοικονομική       επάρκεια 

 
10% 

Κ5 Γνώση του προς 
αποκατάσταση 
χώρου που ορίζεται 
στις εγκεκριμένες 
μελέτες 

  
15% 

Κ6 Συμφερότερη πρόταση για την 
πρόσβαση στον προς 
αποκατάσταση λατομικό χώρο 

 
35% 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  100% 
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Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 

όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 

βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 

άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής 

προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : 

 
Άθροισμα [Βκi* ΣΒi]  
Όπου i παίρνει τιμές από 1 έως 6, Βκi είναι η Βαθμολογία του Κριτηρίου Κ1 έως Κ6 και ΣΒi ο αντίστοιχος 

συντελεστής βαρύτητας. 

 
 

δ) Στη συνέχεια η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, 

στην αξιολόγηση και κατάταξή τους, εισηγείται για την προσφορά με την βέλτιστη σχέση και αναλογία 

ποιότητας – τιμής, και συντάσσει τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης των ενδιαφερομένων/διαγωνιζομένων και 

το σχετικό Πρακτικό με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Κυρίου του Έργου αιτιολογημένα την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη ή τη ματαίωση 

της διαδικασίας. 

 
Σημειώνεται ότι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση 

ποιότητας - τιμής, είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την 

βαθμολογία της, σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί. 

Λ = 

Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 
 

 

Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που υπογράφεται 

από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυρίου του Έργου εγκρίνει ή απορρίπτει 

αιτιολογημένα την εισήγηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού. 

 
 

4.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ Πρόσκληση για 
υπογραφή σύμβασης 

 

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο στην κατάταξη προσφέροντα 
(προσωρινός ανάδοχος) να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε στην έδρα του Κύριου του Έργου και λαμβάνεται 
αριθμός πρωτοκόλλου, είτε στο email info@anakem.gr. 
 
στ) Τα αποτελέσματα των πρακτικών αξιολόγησης και  του ελέγχου των δικαιολογητικών επικυρώνονται 
με απόφαση του Δ.Σ. και ο Κύριος του Έργου κοινοποιεί την απόφαση ανάθεσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου σε όλους τους προσφέροντες. Στη συνέχεια καλεί τον Ανάδοχο για την κατάθεση της 

mailto:info@anakem.gr,
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εγγυητικής επιστολής και την υποβολή των απαραίτητων αποδεικτικών διασφάλισης της οδού 
απρόσκοπτης πρόσβασης για όλη τη διάρκεια του έργου και για την υπογραφή της Σύμβασης εντός δέκα 
(10) ημερών. 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την Σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 4.2.ε της παρούσας για τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης 
ματαιώνεται. 
 
ζ) Κατά της απόφασης αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου του Κύριου του Έργου χωρεί ένσταση από 
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει υποστεί ή 
ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή παράλειψη του Κύριου του Έργου κατά παράβαση του νόμου και 
της παρούσας διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή της σε αυτόν, 
προσδιορίζοντας ειδικά τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η ένσταση 
αυτή υποβάλλεται είτε στην έδρα του Κύριου του Έργου και λαμβάνεται αριθμός πρωτοκόλλου, είτε στο 
email info@anakem.gr. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των 
προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της ένστασης, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα 
(10) ημερών από την υποβολή της. 
 
η) Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κύριου του Έργου που δέχεται ή απορρίπτει την 
ένσταση, μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσής της από όποιον έχει έννομο συμφέρον κατά τα 
παραπάνω, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της 
ένστασης ή της άπρακτης παρέλευσης της αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών για την έκδοση 
απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

   

Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης 
 

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε 
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω. 

 
1. Η Σύμβαση. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Τεχνική προσφορά. 
4. Η Οικονομική Προσφορά. 
5. η με αριθ. πρ. 187/22.2.2021 και ΑΔΑ 6Ξ4ΦΟΡ1Θ-Χ5Χ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και η εγκεκριμένη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

6. Η με αρ. πρ. 2114/15-10-2021 και ΑΔΑ ΨΡΚΕΟΡ1Θ-Δ3Θ Απόφαση Έγκρισης μελέτης 
«Μορφολογικής και βλαστικής αποκατάστασης παλαιού ανενεργού λατομείου αδρανών 
υλικών εντός αναδασωτέας έκτασης στη θέση ΑΡΚΑΜΙ Δ.Κ. Κριτσάς Αγ. Νικολάου, Δ.Αγίου 
Νικολάου Π.Ε.Λασιθίου Περιφέρεια Κρήτης» της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης και η εγκεκριμένη Μελέτη μορφολογικής και βλαστικής αποκατάστασης. 

7. Η από 3 1-03-2022 σύμβαση Παραχώρησης του ανενεργού λατομείου από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης στον Κύριο του Έργου. 

8. Η φυτοτεχνική μελέτη που ενδέχεται να απαιτηθεί και εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. 
9. Οι τυχόν τροποποιήσεις των εγκεκριμένων μελετών. 

 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις 

mailto:info@anakem.gr,
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υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

6.2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. 

6.3. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 
“Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως ισχύει. 

6.4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

6.5. Η επικοινωνία με τον Κύριο του Έργου, καθώς και μεταξύ αυτού και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

 
7.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται 

οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 
 
7.2. Το ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως τροποποιήθηκε 

με το ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., 
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91 
Α/2002). 

 
7.3. Το ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

 

7.4. Το ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παράγωγης και διαχείρισης απόβλητων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

7.5. Το άρθρο 40 του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249Α/2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

7.6. Το Ν. 4685/2020 “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ 92/Α/07-05-2020). 

 

7.7. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομίας». 

 

7.8. Το Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 
289/Α΄/1979). 
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7.9. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24.08.2010) “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)”, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

7.10.  Το Ν. 4819/2021 Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των 
Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής 
Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 
94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού 
Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις. 

 

7.11. Το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

 

  
 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 

8.1. Το έργο δεν υπόκειται σε κρατήσεις. 
 

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς  κ.λ.π. 
καθορίζονται στη φορολογική νομοθεσία. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

 
8.3. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε ευρώ. 
 

 
 

 
 

Άρθρο 9: Όροι υποβολής προσφορών 
 

9.1 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.  

9.2 Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

9.3 Δεκτές προσφορές γίνονται μόνον όσες αφορούν στο σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης. 

9.4. Δεν απαιτείται η υποβολή εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες 

 

Άρθρο 10: Κριτήριο Ανάθεσης 
 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης και την επιλογή αναδόχου είναι η Βέλτιστη Σχέση Ποιότητας – 
Τιμής. Η τεχνική και η  οικονομική προσφορά, θα έχουν βαρύτητα 60% και 40% αντίστοιχα, κατά την 
αξιολόγηση και επιλογή του Αναδόχου 

 

Άρθρο 11: Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 



Σελίδα 13  

 

 

11.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος 

της οποίας καθορίζεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, και κατατίθεται πριν την 

υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 

του Διοικητικού του Συμβουλίου, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η 

ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 

εγγυήσεως. 

11.2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα πιο κάτω 
αναφερόμενα στοιχεία : 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 
 β) τον εκδότη, 
γ) τον Κύριο του έργου προς τον οποίο απευθύνεται,  
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 
κάθε μέλος της ένωσης), 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, 
η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου) και την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται. 
κ) τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

 

 
Άρθρο 12: Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, για διάστημα έξι (6) μηνών, 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Ο Κύριος του Έργου μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους. 

 
Άρθρο 13: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 

 

13.1. Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Κυρίου του έργου 

www.anakem.gr. 
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Τα έξοδα των απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης βαρύνουν τον Κύριο του Έργου. 
 
 

 
 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 10 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν 
αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει του άρθρου 15Α της παρούσας και πληροί τα κριτήρια επιλογής του 
άρθρου 15Β της παρούσας. 

 
Άρθρο 14: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 
14.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που έχουν επαγγελματική 
εμπειρία (μελετητική ή εκτέλεσης εργασιών) στην αποκατάσταση λατομείων και ταυτόχρονα διαθέτουν 
επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση ΑΕΚΚ ή στη διαχείριση αδρανών υλικών και που είναι 
εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η εμπειρία ή 
η δραστηριότητα αυτή αρκεί να συντρέχει στα πρόσωπα των μετόχων ή εταίρων. 

 

14.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
 

14.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν, χωρίς να απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση 
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και 
μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση. 

 
Άρθρο 15: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπως 

εξειδικεύονται κατωτέρω υπό 15Α και 15Β. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής : 

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 15Α της παρούσας, αυτές θα πρέπει να ικανοποιούνται από 

κάθε μέλος της ένωσης 

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 15Β της παρούσας, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω άρθρο, 

τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, αθροιστικά πρέπει 

να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου. 

 
 

15.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει 

στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν 

πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

15.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 

Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσι'α με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική  νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά  τους 

διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

15.A.2 Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
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δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους, ή όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί. 

 
 

15.Α.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 

σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

(β) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

 
 

15. Β. Κριτήρια επιλογής 

 
  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα αξιολογηθεί με βάση τα κάτωθι κριτήρια: 

• Επαγγελματική εμπειρία στην αποκατάσταση ενεργών ή/και ανενεργών  λατομικών 

χώρων 

Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών ή εργασιών αποκατάστασης 

ενεργών ή/και ανενεργών λατομικών χώρων. Αν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο η 

εμπειρία μπορεί να αποδειχθεί και στα πρόσωπα των μετόχων ή εταίρων. 

• Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

α) Να διαθέτει άμεσα όλον τον απαραίτητο μηχανοκίνητο - μηχανολογικό εξοπλισμό για 

την απρόσκοπτη τέλεση   των εργασιών,   παρουσιάζοντας   σχετικό   αναλυτικό πίνακα με τον 

αντίστοιχο εξοπλισμό και τα τιμολόγια αγοράς ή τα συμφωνητικά μίσθωσής του. Ο ελάχιστος 

απαιτούμενος εξοπλισμός για την εκτέλεση του έργου, περιλαμβάνει: 

o Έναν εκσκαφέα 

o Έναν φορτωτή 

o Έναν ισοπεδωτή για την διαμόρφωση της επιφάνειας 

o Ένα βυτίο εφοδιασμένο με σύστημα διαβροχής 

o Έναν   κλαδοτεμαχιστή 

o Ζυγοπλάστιγγα 

Περαιτέρω διαθέσιμος εξοπλισμός θα εκτιμηθεί θετικά. 

β) Να διαθέτει κατάλληλα καταρτισμένο και έμπειρο τεχνικό και λοιπό προσωπικό και 

πιο συγκεκριμένα: 

o Έναν εργοδηγό, πτυχιούχο ΤΕ ή ΠΕ 
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o Δύο χειριστές μηχανημάτων με άδεια Α’ κατηγορίας 

o Έναν οδηγό με δίπλωμα κατηγορίας Γ’ 

o Έναν υπάλληλο γραφείου 

o Έναν εργάτη γενικών καθηκόντων 

• Επαγγελματική εμπειρία στην διαχείριση ΑΕΚΚ ή αδρανών υλικών 

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στην 

διαχείριση αδρανών υλικών ή στη διαχείριση ΑΕΚΚ. Αν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο η 

εμπειρία μπορεί να αποδειχθεί και στα πρόσωπα των μετόχων ή των εταίρων αυτού. 

• Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Να αποδείξει την οικονομική βιωσιμότητα και την χρηματοοικονομική επάρκεια της 

επιχείρησης. 

• Γνώση του προς αποκατάσταση χώρου που ορίζεται στις εγκεκριμένες μελέτες  

Δηλαδή, να γνωρίζει τον χώρο από προηγούμενη επαγγελματική δραστηριότητα. Αν πρόκειται 

για Νομικό πρόσωπο η γνώση του χώρου μπορεί να αποδειχθεί και στα πρόσωπα των 

μετόχων ή των εταίρων αυτού. 

• Συμφερότερη πρόταση για την πρόσβαση στον προς αποκατάσταση λατομικό χώρο 

Να διασφαλίσει την εσωτερική προσπέλαση στην περιοχή αποκατάστασης. Να προτείνει την 

οικονομικότερη και την απλούστερη τεχνικά πρόσβαση, από την επαρχιακή οδό Αγίου 

Νικολάου - Πρίνας και την υφιστάμενη κυκλοφοριακή σύνδεση, στον χώρο. Σε περίπτωση 

χρήσης ιδιωτικής οδού, να διασφαλιστεί για όλο το διάστημα εκτέλεσης του έργου.  

Οποιαδήποτε παραχώρηση χρήσης που θα λάβει χώρα για την εξυπηρέτηση του υπό ανάθεση 

έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει τη διατήρηση αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης του έργου ανεξαρτήτως τυχόν έκπτωσης αυτού.    

 
 

- Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 

εγκατάστασής τους. 

 
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 

φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα). 

Τα ανωτέρω κριτήρια ποιοτικής επιλογής Αναδόχου, έχουν την πιο κάτω βαρύτητα για την αξιολόγηση 

της τεχνικής προσφοράς από την Επιτροπή του Διαγωνισμού: 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 Επαγγελματική εμπειρία στην αποκατάσταση 

ενεργών ή/και ανενεργών λατομικών 

χώρων 

 

10% 

Κ2 Τεχνική και   επαγγελματική 

ικανότητα 

20% 

Κ3 Επαγγελματική εμπειρία 

στην διαχείριση ΑΕΚΚ ή αδρανών υλικών 

10% 

Κ4 Οικονομική / 

χρηματοοικονομική       επάρκεια 

 

10% 

Κ5 Γνώση του προς αποκατάσταση χώρου 

που ορίζεται στις εγκεκριμένες μελέτες 

  

15% 

Κ6 Συμφερότερη πρόταση για την πρόσβαση στον 

προς αποκατάσταση λατομικό χώρο 

 

35% 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  100% 

 

 

Γνώση του χώρου όπως αυτός ορίζεται στις εγκεκριμένες συνημμένες μελέτες προσμετράται θετικά ως 

πρόσθετο προσόν που επαυξάνει τη βαθμολογία του υποψηφίου Αναδόχου. Η προσφορά μόνιμης λύσης 

οδού πρόσβασης που δεν επιφέρει περαιτέρω δαπάνη ούτε χρονική καθυστέρηση για την έναρξη 

εκτέλεσης του έργου, επαυξάνει επίσης τη βαθμολογία του υποψήφιου Αναδόχου. Κάθε κριτήριο 

αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

 
 

Άρθρο 16: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
 

16.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης με 
τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α)    δεν     βρίσκεται     σε     μία     από     τις     καταστάσεις     του     άρθρου     15Α     της     παρούσας,  
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 15Β της 
παρούσας. 

 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 
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σύμβασης. 
 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης, υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης την 
πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης και 
το Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του υπεργολάβου. 

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 
φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης και το Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

 
 

16. 2. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) 
 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 14 και 
15 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με το άρθρο 4.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης. 

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων,   οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση 
αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού του άρθρου 15 Α της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (άρθρου 15 Β). 

 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων του άρθρου 15 Α. 

 

16.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 15 Α. 

 
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από τον Κύριο του Έργου, υποβάλλει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά, όπως ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 4.2 της παρούσας: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 15Α ο προσωρινός ανάδοχος 
υποβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 15 της παρούσας: 

απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων τεσσάρων εδαφίων 
της παραγράφου Α.1 του άρθρου 15. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 15: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 
φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους 
εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, 
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άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του. 

(γ) για την παράγραφο Α.3 του άρθρου 15: 
 

1. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης (πρόσφατης έκδοσης) 
2. Πιστοποιητικό περί μη υποβολής αιτήσεως προς πτώχευση (πρόσφατης έκδοσης) 
3.Πιστοποιητικό περί μη διορισμού ή αντικαταστάσεως εκκαθαριστή (πρόσφατης έκδοσης) 
4. Πιστοποιητικό περί μη υποβολής αιτήσεως για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή (πρόσφατης 
έκδοσης) 
5. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση (πρόσφατης έκδοσης) 
6.Πιστοποιητικό περί μη λύσεως & μη καταθέσεως αιτήσεως για λύση (πρόσφατης έκδοσης) 

 

(δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.3 του άρθρου 15, υποβάλλεται υπεύθυνη  δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού. 

 

16.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 15.Β 

 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
Επιμελητήριο 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά. 

 
16.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 15.Β 

 
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται με την προσκόμιση: 

 

• Ισολογισμών τελευταίας 3ετίας για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ 
• Έντυπων Ν & Ε3 για όλες τις εταιρείες – τελευταίας 3ετίας 
• Εκκαθαριστικών τριών τελευταίων ετών και Έντυπων Ε3 για ατομικές επιχειρήσεις 

 

16.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 15.Β 
 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται: 
 

• Από τα προσκομιζόμενα τιμολόγια αγοράς ή συμφωνητικά μίσθωσης του απαιτούμενου εξοπλισμού 
• Από προσκομιζόμενο Πίνακα Προσωπικού του οικονομικού φορέα και από συμβάσεις συνεργασίας 
με το απαιτούμενο εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό 

 

16.7. Δικαιολογητικά επαγγελματικής εμπειρίας στην αποκατάσταση ενεργών ή/και ανενεργών 
λατομείων και στη διαχείριση ΑΕΚΚ ή αδρανών υλικών  του άρθρου 15.Β 

 

• Από συμβάσεις συνεργασίας ή συμβάσεις έργου του προσφέροντα ή των μετόχων ή των εταίρων 
του ή από τιμολόγια του προσφέροντα που αποδεικνύουν την ανωτέρω επαγγελματική εμπειρία 
 
• Από βεβαιώσεις φορέων για την συμμετοχή του προσφέροντα ή των μετόχων ή των εταίρων αυτού σε 
αντίστοιχους φορείς που έχουν προβεί σε αποκατάσταση ενεργών ή/και ανενεργών λατομείων, στην 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

διαχείριση ΑΕΚΚ ή αδρανών υλικών 
 
• Από έγγραφα δημοσίων υπηρεσιών  
 
• Από κάθε άλλο πρόσφορο μέσο 

 
16.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά Προσωρινού 
Αναδόχου, πρόσφατα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία  υπογραφής του νομίμου 
εκπροσώπου 

 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε: 

 
1. Ισχύον καταστατικό, κωδικοποιημένο και επικυρωμένο από την εποπτεύουσα αρχή ΓΕΜΗ. 
2. Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της εκλογής, συγκρότησης σε Σώμα του υφιστάμενου ΔΣ και 

παροχή δικαιώματος εκπροσώπησης και υπογραφής ή αντίστοιχο ΦΕΚ, εφόσον πρόκειται για ΑΕ. 
3. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 
υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος 
του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται 
συγκεκριμένο άτομο, 

4. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ 
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη 

λύσης της εταιρείας. 
6. Πιστοποιητικό μεταβολών από το ΓΕΜΗ 

 
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε., ΙΚΕ, ΕΠΕ: 

1. Ισχύον καταστατικό, κωδικοποιημένο και επικυρωμένο από την εποπτεύουσα αρχή ΓΕΜΗ. 
2. Πιστοποιητικό μεταβολών από το ΓΕΜΗ/ μη λύσης της εταιρείας. 
3. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ. 

 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται 
με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

16.9. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας) του άρθρου 15.Β 

 
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η 
απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή σχετικού 
συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 
 

 

 

 

Άρθρο 17: Υπεργολαβία 
 

17.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
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προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του. 
17.2. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους 

 
Άρθρο 18 : Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

 
18.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος από την 
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές του  Κυρίου του έργου, που είναι σύμφωνες με 
την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των τυχόν παρατάσεων 
18.2. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή 
του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία  που τεθεί με την 
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα 
(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για  
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) αποζημίωση του του Εργοδότη/Κυρίου του έργου για κάθε ζημία του   
γ) διατήρηση υπέρ του Έργου της οδού απρόσκοπτης πρόσβασης που εξασφάλισε ο ανάδοχος στα πλαίσια 
σύναψης της σύμβασης ανάθεσης.   
 

 
Άρθρο 19 : Εποπτεία και έλεγχος εκτέλεσης της σύμβασης 

 
19.1. Ο  Κύριος του Έργου θα έχει την συστηματική εποπτεία των εργασιών αποκατάστασης και την 
εφαρμογή προγράμματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Παρακολούθησης, καθώς και της ορθής 
λειτουργίας του χώρου σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες μελέτες και ΑΕΠΟ. 
19.2. Τα μέτρα συστηματικής παρακολούθησης  - εποπτείας για την πρόληψη και αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία της δραστηριότητας εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνει τα 
εξής στάδια: 

 
- Δημιουργία βιβλίου καταγραφής των εισερχομένων υλικών και δημιουργία ετήσιων αναφορών σχετικά με 
τον όγκο των εισερχόμενων στο χώρο υλικών καθώς και  με την εναπομείνασα διαθέσιμη χωρητικότητα   
του. 
-Εντοπισμός και καταγραφή τυχόν ακατάλληλων υλικών τα οποία και θα επιστρέφονται στον προμηθευτή 

-Αναφορές σχετικά με τη συντήρηση των οχημάτων, μηχανημάτων και του εξοπλισμού διαμόρφωσης 
-Αριθμοί, τύποι και κατάσταση οχημάτων που εισέρχονται στο χώρο 
-Αναφορά αριθμού ατυχημάτων (εφόσον υπάρχουν) 
-Αριθμός τυχόν διαρροών και είδους υλικών που διέρρευσαν στο περιβάλλον 
-Οικολογική παρακολούθηση κατά την αποκατάσταση του χώρου. 
-Παρακολούθηση διαμόρφωσης κλίσεως πρανών 
-Οικολογική παρακολούθηση φύτευσης πρανών και επιμήκων αναβαθμίδων (είδη και αριθμός φυτών) 
-Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κρίνει ότι η δραστηριότητα εγκυμονεί κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
ή / και το περιβάλλον θα πρέπει να ενημερώνει εγγράφως τον κύριο του Έργου και να λαμβάνει άμεσα τα 
απαραίτητα διορθωτικά μέτρα 
-Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής εκτάκτου σχεδίου αντιρρυπαντικής επέμβασης για την αντιμετώπιση 
συμβάντος π.χ. στην περίπτωση διαρροής επικίνδυνων υλικών, θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να 
ενημερωθούν προφορικά και γραπτά από τον Ανάδοχο 



Σελίδα 23  

 

 

-Μηνιαία παρατήρηση της συνεκτικότητας των υλικών και της σταθερότητας των αποθέσεων 

 
19.3.  Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας (Ν. 4030/2011, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει), το έργο της αποκατάστασης ανενεργών λατομείων που ανήκουν στο Δημόσιο, 
στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ, εκτελείται πάντοτε υπό την επίβλεψη και έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της 
αναθέτουσας αρχής, σε συνεργασία με το αρμόδιο Δασαρχείο, όπου τα ειδικά χαρακτηριστικά της 
έκτασης το απαιτούν. 
 
19.4. Ο Κύριος του Έργου θα ορίσει Υπεύθυνο του Έργου, στα καθήκοντα του οποίου 
συμπεριλαμβάνεται, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και 
ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του Υπεύθυνου 
του Έργου, ο Κύριος του Έργου μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον Ανάδοχο 
που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

 
19.5. Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο Ανάδοχος του 
έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συμβούλου, που πηγάζουν 
από τη συμβατική σχέση του Κυρίου του Έργου με αυτόν. 

 
Άρθρο 20 : Πληρωμή του Αναδόχου 

 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται με τον πιο κάτω τρόπο : 
 
Στο πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα θα γίνεται η εκκαθάριση σύμφωνα με τα εκδιδόμενα δελτία ποσοτικής 
παραλαβής του αναδόχου του προηγούμενου μήνα και θα εκδίδεται το αντίστοιχο τιμολόγιο προς τον 
Κύριο του Έργου για όλες τις παραδιδόμενες ποσότητες. Το αντίστοιχο τιμολόγιο θα εξοφλείται από τον 
κύριο του Έργου εντός είκοσι (20) ημερών με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου ή με 
τραπεζική επιταγή. 

 
Άρθρο 21 : Διάφορες ρυθμίσεις 

 
21.1 Η σύμβαση   μπορεί να   τροποποιείται κατά   τη   διάρκειά   της, χωρίς   να   απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
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