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Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την μίσθωση κάδων 
(container 30  κ.μ. & 8 κ.μ. περίπου) για να τοποθετηθούν στον χώρο 

του Ζαππείου Κήπου σε ετήσια βάση 

 

 

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων,  με έδρα την Αθήνα, Ζάππειο 

Μέγαρο Τ.Κ. 10557, κατόπιν απόφασης, της υπ’ αρ. 11/20-4-2021  

συνεδρίασης του Δ.Σ.  ενδιαφέρεται να αναθέσει  την «μίσθωση κάδου 

(container 30 κ.μ. περίπου) που θα τοποθετηθεί στον χώρο του Ζαππείου 

Κήπου»,  για χρονικό διάστημα ενός έτους, αρχομένου από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης, εκτιμώμενη αξία  6.000,00 € μη 

συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24%. 

Η κάλυψη της δαπάνης  της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει από τον 

προϋπολογισμό του νομικού προσώπου. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί: 

α) η με αριθ. ……/……. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθ. ΑΔΑ 

………………… του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ». Αριθμ. καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ:  

??????????? 

Περιγραφή του Αντικειμένου:  
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Αντικείμενο σύμβασης είναι η μίσθωση κάδου (container 30 κ.μ.  & 8 κ.μ ) για 

να τοποθετηθεί στον χώρο του Ζαππείου Κήπου, για χρονικό διάστημα  ενός 

έτους αρχομένου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

Συγκεκριμένα η ανάθεση θα διέπεται  από τους όρους όπως περιγράφεται 

στο παράρτημα Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους κωδικούς:  39224340-3 

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να μας αποστείλουν 

σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την 6η Μαΐου 2021  στο 

πρωτόκολλο της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, Ζάππειο Μέγαρο 

Τ.Κ. 10557,  Αθήνα 1ος όροφος  και ώρα 11:00 π.μ. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν 

το συνημμένο «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»   

Τα παραπάνω θα υποβληθούν σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα 

αναγράφονται οι ενδείξεις: 

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 

β. Ο πλήρης τίτλος του νομικού προσώπου που διενεργεί την προμήθεια 

(ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ) 

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης  

δ. Η ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της προμήθειας. 

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική 

διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. –  αριθμός 

τηλεφώνου –  ηλεκτρονική διεύθυνση). 

Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται και ένας ξεχωριστός κλειστός 

υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα 

περιλαμβάνει συμπληρωμένο το συνημμένο «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  

Οι προσφορές θα  αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάση συνολικής τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η διαδικασία θα 

διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016.  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την  6η Μαΐου 2021   και ώρα  

12:30 μ.μ. 
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Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ανάδοχος πριν 

τη σύναψη της σχετικής σύμβασης θα πρέπει να καταθέσει  τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

δ. Πιστοποιητικό /βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου με  το οποίο 

πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό.  

ε. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης. 

στ. Προσκόμιση βεβαίωσης από αρμόδια φορολογική αρχή έναρξης εργασιών 

όπου αποδεικνύεται το επάγγελμα τους και  οι δραστηριότητες. 

ζ. Αποδεικτικά ανάλογης εμπειρίας. 

 

Επίσης την ημέρα υπογραφής της σύμβασης οφείλει να προσκομίσει: 

 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας πρέπει να 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προσφοράς του, μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  με  χρονική  τουλάχιστον ενός μήνα μετά 

την λήξη της σύμβασης. 

 
Στην περίπτωση των Ενώσεων οικονομικών φορέων η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να ζητήσει από την υποψήφια Ένωση πριν την υπογραφή της 

Σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας 

δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού 

δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου.  

Τα μέλη της Ένωσης υποβάλουν κοινή προσφορά και ευθύνονται έκαστος, 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,  αλληλεγγύως και εις  ολόκληρον  για την 

εκτέλεση της προμήθειας που θα αναλάβουν.  

Στο συμφωνητικό συνεργασίας οι συμμετέχοντες στην Ένωση : α) θα 

δηλώνουν από κοινού ότι, αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο την 
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ευθύνη συμμετοχής τους στη διαδικασία καθώς και την ευθύνη για την 

πραγματοποίηση της προμήθειας, β) θα ορίζουν εκπρόσωπο της Ένωσης, γ) 

θα αναφέρουν το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της Ένωσης σε αυτή. Η 

Ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 

από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την Ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.  

Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της Ένωσης ευθύνεται 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση, κατακύρωσης ή ανάθεσης της 

προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. Σε περίπτωση, που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο 

ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 

προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον 

χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα 

υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις, μπορούν να προτείνουν 

αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με Απόφαση του Διοικητικού 

 Συμβουλίου ύστερα, από γνωμοδότηση της υπηρεσίας. Στην 

περίπτωση, που η ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης 

της σύμβασης, η σχετική Απόφαση λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Κατά τα λοιπά η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τα συνημμένα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Α-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ & Β–ΕΝΤΥΠΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης 

αυτής. 

 

Αντίγραφο της πρόσκλησης και συμπληρωματικές πληροφορίες θα δίδονται τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις υπηρεσίες της Επιτροπής Ολυμπίων και 

Κληροδοτημάτων  στην  Αθήνα στο Ζάππειο Μέγαρο ( Τηλ. 210-32 23 509 ή  

210 32 37 182).  

 

Η παρούσα πρόσκληση καθώς και περίληψή της, έχει αναρτηθεί: 

 Στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων 

(ηλεκτρονική διεύθυνση: www.zappeion.gr)    

 Στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιτροπής Ολυμπίων και 

Κληροδοτημάτων.                                                                  
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 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων  

 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΓΕΝΑ 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  (Α & Β ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ -  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

  Αναλυτικά οι εργασίες για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης  

  μέχρι  και την λήξη της αφορούν στα εξής:  

 

Υπολογίζουμε ότι ο χώρος απόθεσης κλαδιών γεμίζει τέσσερις φορές σε 

διάστημα ενός έτους με τα κλαδιά και τα φυλλώματα που προκύπτουν από τις 

εργασίες συντήρησης του Ζαππείου Κήπου και έχει χωρητικότητα έως εκατόν 

πενήντα κυβικά μέτρα, δηλαδή 600 κ.μ. ετησίως. Προς επίλυση αυτού του 

θέματος ζητούμε προσφορές για την μεταφορά στο χώρο του Ζαππείου Κήπου 

μεγάλης χωρητικότητας container (30 κ.μ. περίπου) προκειμένου να 

τοποθετηθεί στον χώρο απόθεσης κλαδιών με ΕΚΑ 20 02 01, 02 01 03, 02 01 

07  πλησίον του Φυτωρίου, για διάστημα ενός έτους και ενός κάδου 8 κ.μ.  

 

Ο κάδος με τα κλαδιά και τα φυλλώματα που προκύπτουν από τις εργασίες 

συντήρησης του Ζαππείου Κήπου, θα πρέπει να απομακρύνεται προς 

ανακύκλωση εντός μιας εργάσιμης μέρας από την πλήρωσή του και να 

τοποθετείται  κενός  κάδος. 

 

Η αντικατάσταση των κάδων θα εκτελείται κατά τις ώρες λειτουργίας της 

Υπηρεσίας μας, Δευτέρα έως Παρασκευή, επτάμιση π.μ. έως τρεισήμισι μ.μ. 

 

Ο ανάδοχος επι ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να διαθέτει ή να προσκομίσει 

τα παρακάτω : 

 

1. Να διαχειρίζεται τα υλικά παράδοσης σε νομίμως αδειοδοτημένη και 

ιδιόκτητη μονάδα προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, ανακύκλωσης, 

επεξεργασίας ή αξιοποίησης με ΕΚΑ 20 02 01 , 02 01 03, 02 01 07 εντός 

του Νομού Αττικής. Οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι της 

αναφερομένης μονάδας πρέπει να είναι σε ισχύ και να επιτρέπει την 

διαχείριση αυτών των υλικών προσκομίζοντας την άδεια της 

εγκατάστασης .  

 

 

2. Άδεια λειτουργίας ιδιόκτητης μονάδας επεξεργασίας μη επικινδύνων 

στερεών απόβλητων αποθήκης ανακύκλωσης μη μεταλλικών 

αποβλήτων και προσωρινής αποθήκευσης τους, με έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων εν ενεργεία με κωδικούς 20 02 01 και 17 02 01, 

17 02 02, 17 02 03, 17 04 01-2-5, 20 01 01, 20 03 07. 
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3. Για τις εργασίες συλλογής και µεταφοράς ΑΕΚΚ (επεξεργασμένα ή µη 

επεξεργασμένα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων) 

δεν απαιτείται οι διαγωνιζόμενοι  να διαθέτουν Άδεια Συλλογής και 

Μεταφοράς Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων, σύμφωνα με το 

Νομό υπ Αριθμ. 4685 ΦΕΚ Α 92/7.5.2020 «Εκσυγχρονισμός 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία 

των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.», Άρθρο 85 «Έκδοση αδειών», 

Παράγραφο 1, σημείο β αναφέρει “β) Για τη συλλογή και μεταφορά μη 

επικίνδυνων αποβλήτων δεν απαιτείται άδεια. Για τους οργανισμούς ή 

επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη 

επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση, απαιτείται εγγραφή 

και καταχώριση στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 

42 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 43942/4026/2016 (Β’ 2992) όπως 

ισχύει. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των εργασιών 

συλλογής μεταφοράς είναι ο συλλέκτης μεταφορέας να διαθέτει 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική 

κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην 

πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό 

χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως, το οποίο υποχρεούται να διαθέτει.  

 

4. Άδεια λειτουργίας μονάδας διαχείρισης ΑΕΚΚ εντός των ορίων του 

Νομού Αττικής, που να περιλαμβάνει του κωδικούς ΕΚΑ 17 02 01, 17 02 

02, 17 02 03, 17 04 01-2-5 

 

5. Σύμβαση με εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 

ΑΕΚΚ  

 

6. Αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων ( ΗΜΑ ) 

τόσο για τις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις όσο και για την μεταφορά  

 

7. Τον κατάλληλο ιδιόκτητο εξοπλισμό και τεχνικό προσωπικό 

εφοδιασμένο με τις απαραίτητες νόμιμες άδειες και ποιο συγκεκριμένα 

να διαθέτει ιδιόκτητα και αδειοδοτημένα φορτηγά για την μεταφορά των 

συγκεκριμένων container Open top 8m3 & 30m3  για μεταφορά με τις 

απαραίτητες νόμιμες άδειες τους 

 

8. Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO (ή 

ισοδύναμα αυτών): 
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 Πιστοποίηση κατά ISO 9001 (σύστημα διαχείρισης ποιότητας) για 

δραστηριότητες συναφείς με τις υπηρεσίες συλλογή, διαχωρισμό, 

διαλογή επεξεργασία και ανακύκλωση στέρεών μη επικίνδυνων 

αποβλήτων. Υπηρεσίες ανάκτησης υλικών και καθαρισμού 

χώρων. Ενοικίαση εξοπλισμού προσωρινής αποθήκευσης 

στερεών αποβλήτων. Διαχείριση απορριμμάτων. 

 Πιστοποίηση κατά ISO 14001 (Σύστημα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης) για δραστηριότητες συναφείς με τις υπηρεσίες 

συλλογή, διαχωρισμό, διαλογή επεξεργασία και ανακύκλωση 

στέρεών μη επικίνδυνων αποβλήτων. Υπηρεσίες ανάκτησης 

υλικών και καθαρισμού χώρων. Ενοικίαση εξοπλισμού 

προσωρινής αποθήκευσης στερεών αποβλήτων. Διαχείριση 

απορριμμάτων. 

 Πιστοποίηση κατά ISO 39001 για την Οδική μεταφορά 

προσωπικού και εξοπλισμού για την συλλογή, διαχωρισμό, 

διαλογή επεξεργασία και ανακύκλωση στέρεών μη επικίνδυνων 

αποβλήτων. Υπηρεσίες ανάκτησης υλικών και καθαρισμού 

χώρων. Ενοικίαση εξοπλισμού προσωρινής αποθήκευσης 

στερεών αποβλήτων. Διαχείριση απορριμμάτων. 

 ISO 45001 για την Ασφάλεια και Υγιεινή των εργαζομένων στην 

εργασία για δραστηριότητες συναφείς με τις υπηρεσίες συλλογή, 

διαχωρισμό, διαλογή επεξεργασία και ανακύκλωση στέρεών μη 

επικίνδυνων αποβλήτων. Υπηρεσίες ανάκτησης υλικών και 

καθαρισμού χώρων. Ενοικίαση εξοπλισμού προσωρινής 

αποθήκευσης στερεών αποβλήτων. Διαχείριση απορριμμάτων. 

 

9. Πιστοποιητικό διαπίστευσης του συστήματος ζύγισης από εγκεκριμένο 

οργανισμό κατά το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ 

 

Η αμοιβή του ανάδοχου θα γίνεται βάσει κόστους απομάκρυνσης εκάστου 

κάδου. Στην τιμή αυτή θα είναι ενσωματωμένα όλα τα έξοδα (ετήσιο ενοίκιο 

κάδου, ζυγολόγιο, μεταφορικά κ.ά.). Θα προσκομίζει δε,  ζυγολόγιο για κάθε 

φορτίο και δελτίο παρακολούθησης
 
αποβλήτων. 

 

Στο τέλος κάθε έτους ο ανάδοχος θα εκδίδει βεβαίωση Παραλαβής 

 

Επίσης σε περίπτωση που τοποθετηθούν φοίνικες (κορμοί και φύλλα)  

σε container των 8 κυβικών θα διαχειρίζονται από αδειοδοτημένη μονάδα 

κομποστοποίησης φυτικών υπολειμμάτων.  Η ποσότητα τους είναι πολύ 

μικρότερη, τρείς έως πέντε κάδοι ετησίως. Αν κριθεί απαραίτητο, εντός κάδου 



Σελίδα 9 από 13 
 

αυτού του τύπου μπορεί να τοποθετηθούν «απόβλητα από κατασκευές και 

κατεδαφίσεις», με κωδικούς 170201, 170202, 170203, 170401-2-5, 200101, 

200307, όχι όμως μαζί με φοίνικες. 

 

Στη δεύτερη περίπτωση η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων θα 

πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον Ανάδοχο για το είδος του αποβλήτου που 

θα απορρίψει, η αμοιβή του ανάδοχου θα γίνεται βάσει κόστους απομάκρυνσης 

εκάστου κάδου. Στην τιμή αυτή θα είναι ενσωματωμένα όλα τα έξοδα 

(ζυγολόγιο, μεταφορικά κ.ά.) και το ενοίκιο του  κάδου. Η ενημέρωση θα πρέπει 

να γίνεται ώστε τα απόβλητα που ανήκουν στην κατηγορία του κεφαλαίου 17 

(EKA Ευρωπαϊκός Κανονισμός Αποβλήτων) να δηλωθούν στο αντίστοιχο 

εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ ώστε να εκδοθεί η 

αντίστοιχη βεβαίωση  

 

Το κριτήριο της επιλογής του αναδόχου είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο 

των εργασιών που περιγράφονται στους παρόντες Γενικούς Όρους Ανάθεσης. 

Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη προσφορά στο 

σύνολο των εργασιών και ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές των 

παρών Γενικών Όρων Ανάθεσης.  

Προσφορά που θα γίνεται για μέρος των εργασιών δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

 

Η υποβολή μόνο μίας προφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για την συνέχιση της  

διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

 

 

2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
 

Η συνολικά εκτιμώμενη αξία για το σύνολο των παραπάνω εργασιών ανέρχεται 
σε  6.000,00 €  μη συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24%. 

 

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα ενός έτους αρχομένου 

από την ημερομηνία υπογραφής της. 
 

  

 4.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   
 

Η ευθύνη της ασφαλιστικής κάλυψης του προσωπικού του Αναδόχου,  καθώς 

και η τήρηση των διατάξεων της ισχύουσας ασφαλιστικής νομοθεσίας και των 
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διατάξεων περί εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων,  βαρύνει εξ’ ολοκλήρου 

τον  Ανάδοχο. 

Επίσης ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση και την ευθύνη να λαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του απασχολούμενου από αυτόν 

προσωπικού  και για την πρόληψη δυστυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε 

πρόσωπα ή πράγματα. 

Για ατυχήματα ή ζημιές που θα συμβούν στο προσωπικό του Αναδόχου  ή σε 

τρίτα πρόσωπα, η Ε.Ο. & Κ. δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη και ο Ανάδοχος  

είναι αποκλειστικά υπεύθυνος,  αστικά και ποινικά,  σύμφωνα  με τις διατάξεις 

των οικείων νόμων. 

 

 

5.ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
 

 Η πληρωμή του Αναδόχου  θα γίνεται  ανά μήνα.  

     Εκ του ποσού αυτού θα γίνεται παρακράτηση φόρου 8%.  

  Η πληρωμή θα γίνεται ,  με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής,  επ’  

        ονόματι του Αναδόχου   βάσει των κάτωθι δικαιολογητικών: 

- Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών 

- Ασφαλιστική ενημερότητα  

- Φορολογική ενημερότητα 

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα αναφέρεται ότι το  

απασχολούμενο προσωπικό του Αναδόχου  είναι ασφαλισμένο (στον  

ΕΦΚΑ  ή σε λοιπά ταμεία) 

Επίσης θα γίνεται κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων,  «Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ»  η οποία υπολογίζεται με συντελεστή 0,06% επί 

του συνολικού συμβατικού τιμήματος. (παρ. 3 του άρθρου 4 του νόμου 

4013/2011, ΦΕΚ 204 Α΄). 

 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τα ακόλουθα :  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 

παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 
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γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 

όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

 δ) Η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

 

 
6. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ   

Περίληψη της παρούσας διαδικασίας  θα αναρτηθεί:  

1.Στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων 

(ηλεκτρονική διεύθυνση: www.zappeion.gr)    

2. Στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιτροπής Ολυμπίων και 

Κληροδοτημάτων.                                                                  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
I. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ 

«μίσθωσης κάδου (container 30 κ.μ. & 8 κ.μ περίπου) που θα τοποθετηθεί στον 
χώρο του Ζαππείου Κήπου,  για χρονικό διάστημα ενός έτους.» 

 

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Της  επιχείρησης …………………………………………………….., με έδρα………………………, 

οδός………………………………………,αριθμός……………τηλεφωνο………………., fax…………………… 

e-mail:……………………………………… 

Για τις υπηρεσίες της «μίσθωσης κάδου (container 30 κ.μ. ) που θα τοποθετηθεί στον 
χώρο του Ζαππείου Κήπου,  για χρονικό διάστημα ενός έτους» της Επιτροπής Ολυμπίων 
και κληροδοτημάτων»  για  χρονικό διάστημα ενός έτους αρχομένου από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  & αφού έλαβα γνώση όλων των όρων της 
παρούσας πρόσκλησης και τους οποίους  αποδέχομαι  πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

  

                                                    
Τιμή 
περιλαμβ. 
Φ.Π.Α. 

Ενδεικτικό 
πλήθος 
αποκομιδών 

                  
Μερικό σύνολο 

Κόστος απομάκρυνσης ενός 
κάδου 35 30 κ.μ. με κλαδιά με 
ΕΚΑ 20 02 01, 20 02 01 , 02 01 
03, 02 01 07 . Στην τιμή είναι 
ενσωματωμένα όλα τα έξοδα 
(ετήσιο ενοίκιο κάδου, ζυγολόγιο, 
μεταφορικά κ.ά.). 

 20  

Κόστος απομάκρυνσης ενός 
κάδου 8 κ.μ. με φύλλα και 
κορμούς από φοίνικες και 
κλαδέμματα ή «απόβλητα από 
κατασκευές και κατεδαφίσεις». 
Στην τιμή είναι ενσωματωμένα 
όλα τα έξοδα (ζυγολόγιο, 
μεταφορικά κ.ά.) και το ενοίκιο 
του  κάδου. 

 10  

            
Ολικό σύνολο 

 

 
Οι ποσότητες είναι καθαρά ενδεικτικές και εξυπηρετούν την όσο το δυνατόν 
καλύτερη κάλυψη των αναγκών και τη διαθέσιμη πίστωση.  
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Ως εκ τούτου οι αναφερόμενες ποσότητες δεν είναι δεσμευτικές, αλλά εφόσον 
απαιτηθεί μπορούν να αυξομειώνονται χωρίς όμως να τροποποιηθούν οι τιμές 
μονάδος και ο συνολικός προϋπολογισμός. 

 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ  
................................................  ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ                                         

................................................. ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ                                          

                                   
                                                       

                                                                                      Ημερομηνία ………. 
                                                                                         Ο/Η  ΠΡΟΣΦΕΡ…….. 

 
 
 
 
 
 
 

                          (υπογραφή – σφραγίδα) 
 

Στην ανωτέρω προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, 

καθώς και όλες οι  υποχρεώσεις μου , οι οποίες απορρέουν από την κείμενη 

εργατική νομοθεσία ( μισθοί, ΙΚΑ κλπ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


