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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΓΙΣΜΟΥ,
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Πληρ.: 1) Γκουβέντα Έλσα
2) π. Απόστολος Οικονομίδης
Τηλ.: 1) 2551064231
2) 2551350080
Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306
68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Αλεξανδρούπολη, 5/05/2021
Αρ. Πρωτ.:13465

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ THN
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.450,00 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
( 73.718,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24%)
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

Δήμος Αλεξανδρούπολης

Ταχυδρομική διεύθυνση

Λεωφόρος Δημοκρατίας 306

Πόλη

Αλεξανδρούπολη

Ταχυδρομικός Κωδικός

68132

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

GR111

Τηλέφωνο
Φαξ

2551064231,
2551350080
2551064125

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

guve@alexpolis.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Γκουβέντα Έλσα,
π. Απόστολος Οικονομίδης
www.alexpolis.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης που ανήκει στους Φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης και συγκεκριμένα στον υποτομέα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού (ΟΤΑ
Α').
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι O.T.A.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr
β)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης www.alexpolis.gr
και στο τηλέφωνο 2551064231 (Έλσα Γκουβέντα, για τη διαδικασία του διαγωνισμού) και
2551350080 (π. Απόστολο Οικονομίδης, για τεχνικά ζητήματα της μελέτης).
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.
4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και των σε ισχύ τροποποιήσεών του, ύστερα
από χρονικό διάστημα δέκα τριών (13) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της
προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (αρθρ. 121 παρ. 1 γ΄ Ν. 4412/2016).
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Η δαπάνη
για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. 15.6233.008 σχετικές πιστώσεις του
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προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης, οικονομικών ετών 2021 και 2022 (πολυετής
υποχρέωση).
1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι μίσθωση και συντήρηση 26 χημικών τουαλετών εκ των
οποίων οι τέσσερεις (4) θα είναι για την κατηγορία ΑΜΕΑ, κάθε μία έχει θα έχει σήμανση για το
φίλο (άρρεν / θήλυ) και θα τοποθετηθούν σε χώρους εντός της πόλης όπως είναι οι λαϊκές
αγορές, η περιφερειακή οδός, δρόμος Αλεξανδρούπολης - Νέας Χιλής, Λιμάνι και παραλία
Αλεξανδρούπολης, στο Δημοτικό Parking και σε μέρη όπου κρίνουν απαραίτητο οι υπηρεσίες του
Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας
διακήρυξης.
Οι προς παροχή προμήθειες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 24955000-3 (χημικές τουαλέτες).
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των χημικών τουαλετών που θα μισθωθούν, σύμφωνα
με την επισυναπτόμενη μελέτη.
Κάλυψη Αναγκών εντός της πόλης για τις Λαϊκές Αγορές – Περιφερειακός Δρόμος διάρκειας 12
μηνών.
ΕΙΔΟΣ

Τεμάχιο

Χρόνος σε
μήνες/ημέρες

Χημική κινητή τουαλέτα

15

12/365

6

4/122

Χημική κινητή τουαλέτα
Α.Μ.Ε.Α.

1

12/365

3

4/122

Χημική κινητή τουαλέτα

1

85 μέρες

Α/Α
α

1

β

1

α

2

β

2
3

Τιμή
μονάδας
ανά μήνα
240

260
50€/μέρα

Ποσό €
43.200,00€
5.760,00€
3.120,00€
3.120,00€
4.250,00€

ΣΥΝΟΛΟ:

59.450,00€

Φ.Π.Α. 24%

14.268,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

73.718,00€

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του
υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38
του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ.
57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).
Χρόνος διάρκειας υλοποίησης της υπηρεσίας ορίζεται το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών
από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς στο σύνολο του προϋπολογισμού της μελέτης (χαμηλότερη τιμή).
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1.4

-

-

-

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις:
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13.11.2017, τ. Α΄) και συγκεκριμένα του άρθρου 107 αυτού με το
οποίο τροποποιείται ο ν. 4412/2016,
του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
του ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 216/943 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016….»
του ν. 4609/2019 (Α’ 67) «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας,
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν.
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
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 άρθρου 1 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 άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
των άρθρων 5 και 23 παρ.5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού
Εσωτερικών
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 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”,
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,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
του ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α’) και κυρίως του άρθρου 13 αυτού,
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- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
- 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».
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, 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.
- των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 734/2020 (ΩΞΙ7ΩΨΟ-ΚΓ7) και 169/2021
(6ΑΜΦΩΨΟ-ΤΩΖ), με την οποία ορίσθηκαν η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών
προμηθειών-υπηρεσιών, η επιτροπή ενστάσεων των εν λόγω διαγωνισμών καθώς και η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής
υπηρεσιών – εργασιών.
- του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου μας που εγκρίθηκε με απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 24229+23175/2021
- της υπ' αριθ.: 41/2021 μελέτης του Δήμου Αλεξανδρούπολης καθώς και τους όρους του
διαγωνισμού.
- του Πρωτογενούς Αιτήματος με ΑΔΑΜ: 21REQ008496536/20-4-2021
- του Τεκμηριωμένου Αιτήματος με αριθ. Πρωτ.: 11859/577/20-4-2021
- της υπ'αριθμ. 613/2021 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 60Τ9ΩΨΟ-ΝΦ2 σε βάρος του
Κ.Α. 15.6233.008 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021 (πολυετής υποχρέωση και για
το 2022).
- του Εγκεκριμένου Αιτήματος με ΑΔΑΜ: 21REQ008499656/21-04-2021
- της υπ'αριθμ. 237/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΤΛ4ΩΨΟ-ΘΒ0) για την
έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και των όρων της παρούσας Διακήρυξης.
1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης (οδός: Λεωφόρος
Δημοκρατίας 306), την 17η ΜΑΪΟΥ 2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10.00 (καταληκτική ημερομηνία
και ώρα), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, ύστερα από κανονική προθεσμία δέκα
τριών (13) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 1γ΄ του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 43
παρ. 19 του Ν 4605/2019.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και μέσω ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς
αλληλογραφίας ή ταχυδρομείου, αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της
υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού.
1.6

Δημοσιότητα

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη
διεύθυνση www.alexpolis.gr .
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- Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, καθώς και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 11389/1993 ΥΑ.
Έξοδα δημοσιεύσεων
- Η δαπάνη των δημοσιεύσεων (αρχικών και τυχόν επαναληπτικών) στον Ελληνικό Τύπο θα
βαρύνει τον/τους Ανάδοχο/ους, σύμφωνα με τo άρθρο 1 παρ. 3 και το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.
3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009 και το αρ.5 παρ.2 της
απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών.
- Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν
την Αναθέτουσα Αρχή.
1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
2.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.
Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της, μεταξύ των οποίων και το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2.
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας,
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα www.alexpolis.gr .
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
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Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
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. 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 μπορούν να 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 το έγγραφο.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου,
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές (εγγύηση καλής εκτέλεσης) εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) - βλ. άρθρο 15 Ν. 4541/2018 - που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνονται, 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 σχετικής
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διακήρυξης / σύμβασης, 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 και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.
2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται:
i) να μη βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης για τις
οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
ii) να πληρούν το κριτήριο επιλογής της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης,
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν υποχρεούνται να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν
προσφορά. Υποχρεούνται, όμως, να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η
σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της
σύμβασης (άρθρο 19 παρ.3 Ν.4412/16).
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση
ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης (άρθρο 19 παρ.4 Ν.4412/16).
Οι Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων ευθύνονται εις ολόκληρον με κοινό εκπρόσωπο.
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, τότε αποκλείεται το σύνολο της ένωσης.
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.
4. Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού,
η νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της προηγούμενης,
υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την επελθούσα μεταβολή και να
προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει
τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.
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Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι
πληρούν, σύμφωνα με το Τ.Ε.Υ.Δ., οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων
μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την
Αναθέτουσα Αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 104 παρ.2
Ν.4412/2016).
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για οψιγενείς
μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του
προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του
(άρθρο 104 παρ.3 Ν. 4412/2016). Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας
Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου.
2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους, που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
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 νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
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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 ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
i. Στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, στο φυσικό πρόσωπο.
ii. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.
iii. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και σε όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
iv. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
v. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση (άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107
περ. 9 του ν. 4497/2017).

2.2.2.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ότι 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 τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν 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 οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους
ή/και
γ) όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από
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την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ)
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ (άρθρο 73 παρ. 2
περίπτωση γ του ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.)
2.2.2.3 Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.2.4. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.2.5. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016.
2.2.2.6. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
Κριτήρια Επιλογής
2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
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τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται
στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της
παρούσας διακήρυξης.
Ο οικονομικός φορέας θα δεσμεύεται με το ΤΕΥΔ ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο
επιμελητήριο και θα προσκομίσει το σχετικό δικαιολογητικό εγγραφής του, εφόσον αναδειχθεί
προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 της παρούσας
Διακήρυξης.
2.2.4 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.4.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας
15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα (άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε
με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017) ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού
του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να
υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία
δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107
περ. 7 του ν. 4497/2017.
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Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα 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 συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης
(άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017).
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.4.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.3, κρίνονται κατά την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 107 περ. 26 Ν.4497/2017 και με το
άρθρο 43 Ν. 4605/2019.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα
Αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά
εξακολουθούν να ισχύουν, με την προϋπόθεση ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής.
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω
ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες
βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων
αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την
αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 36 παρ. 2 β΄του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη
επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της
Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)
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3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β΄ του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου
1 του νόμου 4250/2014, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα ιδιωτικών
εγγράφων εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους
(άρθρο 43 παρ. 7 του Ν. 4605/2019).
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-1061. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, με ημερομηνία έκδοσης έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 43 παρ. 7αδ Ν 4605/2019).
β) για την παράγραφο 2.2.2.2, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας (πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας).
Ειδικά για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα το ως άνω
πιστοποιητικό της παρ. 2.2.2.2 θα πρέπει να καλύπτει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην
καταβολή κοινωνικής ασφάλισης τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής.
Σημείωση:
Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά στο νομικό πρόσωπο και όχι στα φυσικά πρόσωπα που
διοικούν την εταιρεία ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την
εταιρεία.
Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και σε όσους είναι
ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό
οργανισμό.
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι
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οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να είναι σε ισχύ
κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους (άρθρο 43 παρ. 7αδ Ν
4605/2019).
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2 παρ. γ΄ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΕΞ 184471-2018/10001/31.05.2018 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, από τις 25.05.2018 έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ
(sepenet.gr) η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης
σχετικά με τη χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού. Για την περίπτωση συμμετοχής οικονομικών
φορέων στην παρούσα διαδικασία που δεν απασχολούσαν προσωπικό, για το χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν προκύπτει η
έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου
2.2.2.2 παρ. γ΄ της παρούσας. Η απόδειξη του ανωτέρω λόγου αντικαθίσταται από την
προβλεπόμενη από το άρθρο 80 παρ. 2 του ν. 4412/2016 ένορκη βεβαίωση.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, το έγγραφο
ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή από υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα (χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση στο ΣΕΠΕ σχετικά
με την έκδοση του πιστοποιητικού, ως προς την παράγραφο 2.2.2.2. περίπτωση γ’).
Β.2. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή
του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του,
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.
B.3. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή
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της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και
ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση
σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η οποία βεβαίωση πρέπει να πιστοποιεί την
εγγραφή τους κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθούν να
εγγεγραμμένοι μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Τα αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης) σύμφωνα με την παράγραφο 7αδ άρθρου
43 Ν. 4605/2019, γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:
Το πιστοποιητικό επιμελητηρίου, μητρώου, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε
περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την
ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανώνυμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
Οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται δεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις μήνες από την
υποβολή τους.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών.
Β.4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
2.3 Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της υπηρεσίας.
Η προσφερόμενη τιμή θα παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται κατά περίπτωση στις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και στην παρούσα Διακήρυξη, για το σύνολο των
περιγραφόμενων ειδών.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
νομίμως εξουσιοδοτημένο με απλή εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής
του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στην Ελληνική Γλώσσα, (άρθρο 96,
Ν.4412/2016).
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) με
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την
Αναθέτουσα Αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής
(Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 – Τ.Κ. 68132 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ). Οι φάκελοι προσφοράς
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής που
διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως
ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από
οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα ακόλουθα:
i. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
(Ονομ/μο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Ταχυδρομική Δ/νση, αριθμός τηλεφώνου, fax, email)
ii. Τον Αποδέκτη:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
iii. Την ένδειξη:
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ: «Ενοικίαση - Συντήρηση Χημικών
Τουαλετών για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης» (ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13465/5-05-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ).
iv. Την ένδειξη:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17/05/2021
2.4.2.3. Ο ανωτέρω ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα
εξής:
(α) έναν ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και
την παρούσα. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον
κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.
(β) έναν ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον
οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται,
αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της
παρούσας.
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2.4.2.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που
περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την
Αναθέτουσα Αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο αυτής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως (βλ. άρθρο 96 παρ. 5 Ν. 4412/2016).
2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό
φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
2.4.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2.8. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού
πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει, μονογράψει και σφραγίσει την διόρθωση αυτή. Η
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά
την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των προσφορών.
2.4.2.9 Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας
οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν :
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι
προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας διακήρυξης και το υποβάλλουν υπογεγραμμένο και σφραγισμένο.
Ο κάθε προσφέρων συμπληρώνει ένα (1) μόνο ΤΕΥΔ για το σύνολο των Τμημάτων για τα οποία
προτίθεται να καταθέσει προσφορά.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
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Κατά το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2.4.3.2
(α) H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” των
Παραρτημάτων της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι.
Η προσφορά για κάθε ομάδα-κατηγορία θα πρέπει με πληρότητα και σαφήνεια να περιέχει τα
παρακάτω στοιχεία: αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, τεχνικά
φυλλάδια (prospectus), κατάλογο, φωτογραφίες και ότι θεωρούν οι διαγωνιζόμενοι απαραίτητο
για την πλήρη ενημέρωση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών. Τα στοιχεία αυτά θα είναι
απόλυτα δεσμευτικά γι’ αυτούς, κατά την υπογραφή της σύμβασης και κατά τη διαδικασία της
παραλαβής του αντικειμένου της προμήθειας.
Η αναλυτική τεχνική περιγραφή θα πρέπει να είναι συντεταγμένη στην ελληνική γλώσσα, ενώ τα
τεχνικά φυλλάδια μπορούν να είναι συντεταγμένα και στην αγγλική γλώσσα.
(β) Επιπλέον, θα πρέπει όπως αναφέρεται ρητά και προς διευκρίνιση να προσκομίσει τα
παρακάτω όπως αυτά αναφέρονται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων που αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της μελέτης όλα τα αναφερόμενα πιστοποιητικά που απαιτούνται θα πρέπει να είναι
πρωτότυπα ή και φωτοαντίγραφα τα οποία θα συνοδεύονται και θα αναφέρονται στην υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία θα έχει επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής :
1) Πιστοποιήσεις (ISO) που αφορούν την εταιρεία και το προσωπικό, σε αντίγραφο και
υπεύθυνη δήλωση ότι αποτελεί γνήσιο αντίγραφο του πρωτοτύπου, εκτός και εάν είναι
κατατεθειμένο σε πρωτότυπη μορφή και συγκεκριμένα:
a) ΕΝ ISO 9001,
b) ΕΝ ISO 14001,
c) ISO 45001,
d) ISO 39001,
Και για τις χημικές τουαλέτες Πιστοποιήσεις (ISO) σε αντίγραφο και υπεύθυνη δήλωση ότι
αποτελεί γνήσιο αντίγραφο του πρωτοτύπου, εκτός και εάν είναι κατατεθειμένο σε
πρωτότυπη μορφή και συγκεκριμένα:
a) ΕΝ ISO 9001,
b) ΕΝ ISO 14001,
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα
δηλώνεται ότι διαθέτει ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο εντός των διοικητικών ορίων του
Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης στον οποίο έχει αποθεματικό χημικών τουαλετών
ίσο με το 15% ήτοι τρείς (3) χημικές τουαλέτες κανονικές και μία (1) για Α.Μ.Ε.Α. προκειμένου
σε περίπτωση βλάβης η διαρροής στο περιβάλλον ή τυχόν φθοράς αυτών που έχουν
τοποθετηθεί να αντικατασταθεί και να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία εντός δυο (2) ωρών
από την προφορική / έγγραφη ενημέρωση του αναδόχου. Σε περίπτωση που αυτό δεν
επιτευχθεί ο ανάδοχος θα έχει ποινική ρήτρα όπως αυτή περιγράφεται σε παρακάτω εδάφιο.
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3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα

δηλώνεται ότι το ειδικό όχημα το οποίο περιγράφηκε προηγουμένως και το οποίο
χρησιμοποιείται στον καθαρισμό των χημικών τουαλετών, σε περίπτωσης βλάβης θα πρέπει
να αντικατασταθεί άμεσα με άλλο ιδιόκτητο ή μισθωμένο όχημα με τις ίδιες προδιαγραφές,
το οποίο θα δηλωθεί εγγράφως στην υπηρεσία όταν παρουσιαστεί πρόβλημα στο δηλωμένο
στην σύμβαση όχημα χρήσης.
4) Βεβαίωση [από φορέα παραλαβής λυμάτων (Δ.Ε.Υ.Α.)] έγκρισης διάθεσης αστικών λυμάτων,

που προέρχονται από χημικές τουαλέτες. Επιπλέον, θα αναφέρεται στην βεβαίωση ότι ο
ενδιαφερόμενος ανάδοχος έχει παραδώσει ποσότητα λυμάτων χημικών τουαλετών και έχουν
παραληφθεί χωρίς κανένα πρόβλημα στην ποιότητα μέσα στην προηγούμενη πενταετία από
τον φορέα διαχείρισης-επεξεργασίας. Το χημικό που θα χρησιμοποιηθεί θα σκοτώνει τα
μικρόβια, διασπάει τα λύματα, αρωματίζει, απολυμαίνει εγκεκριμένο για την αναφερομένη
χρήση (μιας και θα παραλαμβάνεται από τον φορέα επεξεργασίας ΔΕΥΑ).
5) Άδεια κυκλοφορίας ενός τουλάχιστον οχήματος ιδιόκτητου ή μισθωμένου για τον σκοπό αυτό

καθαρισμού και μεταφοράς χημικών τουαλετών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως
αυτό προβλέπεται από αυτήν. Επιπλέον, το όχημα πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας EURO V, EURO VI ή μεταγενέστερο διασφαλίζοντας την περιβαλλοντική
προστασία.
6) Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, θα

δηλώνεται κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ότι το δηλωθέν όχημα μεταφοράς και πλύσης
(ειδικού σκοπού) θα φέρει σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού με δυνατότητα ελέγχου της
διαδρομής έως και ένα χρόνο πριν την λήξη της σύμβασης (αποθήκευση αυτών των στοιχείων
σε μονάδα), ώστε να μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε έλεγχος των ημερών και των ωρών
καθαρισμού, μεταφοράς των WC και παράδοσης των απορριμμάτων στον χώρο απόθεσης –
από την υπηρεσία παραλαβής (Δ.Ε.Υ.Α.). Ο υπεύθυνος υπάλληλος θα μπορεί να ελέγχει εξ
αποστάσεως εάν έγινε η συντήρηση σε όλες τις χημικές τουαλέτες που έχουν τοποθετηθεί,
καθώς και εάν τα λύματα έχουν μεταφερθεί στην υπηρεσία παράδοσης που έχει οριστεί,
σύμφωνα με την παραπάνω δήλωση αποδοχής λυμάτων της αρμόδιας Δ.Ε.Υ.Α. . Μέσα από
την ηλεκτρονική πλατφόρμα και τους κωδικούς που θα παραδοθούν με την υπογραφή της
σύμβασης, θα μπορεί ο υπάλληλος να ελέγχει μόνο την κίνηση του οχήματος για τις
συγκεκριμένες ώρες και μέρες που θα δηλώνεται στο μηνιαίο πρόγραμμα και θα γίνεται η
συντήρηση ή η αντικατάσταση των χημικών τουαλετών, γνωρίζοντας τους ακριβείς χρόνους
στάθμευσης και περισυλλογής των λυμάτων, καθώς επίσης θα υπάρχει και module το οποίο
θα ενημερώνει για την λειτουργία της πλύσης και ότι υλοποιήθηκε αυτή. Επιπλέον, θα έχει
την δυνατότητα να κρατείται αρχείο ηλεκτρονικό για τις συγκεκριμένες ώρες και μέρες ώστε
να κρατείται αρχείο αυτών των μετακινήσεων.
7) Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος σε ισχύ καθώς και η βεβαίωση του ΚΤΕΟ που θα

είναι σε ισχύ καθ’ όλη την διάρκεια της μίσθωσης.
8) Οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στο τεύχος της μελέτης και της

συγγραφής υποχρεώσεων και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παράγραφο 2.3 της
παρούσας κριτήριο ανάθεσης.
Το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσας υποβάλλεται από τον
οικονομικό φορέα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη
«Οικονομική Προσφορά».
Η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της
προμήθειας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης ή/και οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερά/ές καθ’ όλη
τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου
102 του ν. 4412/2016 και
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από
την Αναθέτουσα Αρχή στην παρούσα διακήρυξη.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
ενενήντα (90) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει,
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν
είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν
την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
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α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2.
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1.
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1 της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1 της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 42 του ν. 4782/2021,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.2.4 περ.γ της
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών
Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα
πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να
συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται
χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η
λήξη της παραλαβής κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη
προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της
Αναθέτουσας Αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της
παρούσας (σημειώνεται ότι στον φάκελο της προσφοράς αναγράφεται η ώρα και ημέρα
υποβολής της) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου
της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η
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υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια,
παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υπoβλήθηκαν από αυτούς, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που
έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 42 του ν. 4782/2021.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής, στο
οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι
αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και
μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Οι φάκελοι των
οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την
ανωτέρω επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε
μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.
Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά
την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί
στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό
πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά τηρούνται από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι
την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με
την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
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Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε
πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και
την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση,
κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους
συμμετέχοντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 32 και 33 του Ν. 4497/2017 και ισχύει.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/2016) η Αναθέτουσα Αρχή
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές..
3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα και με το άρθρο 103 παρ. 1 του Ν. 4412/2016,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του Ν. 4497/2017, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί
εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74)
όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6.2 της παρούσας
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής της παραγράφου 2.2.3 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά κατακύρωσης, προσκομίζονται από τον προσφέροντα («προσωρινό
ανάδοχο») μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο Α4 , στον οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά
ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
i. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
(Ονομ/μο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Ταχυδρομική Δ/νση, αριθμός τηλεφώνου, fax, email)
ii. Τον Αποδέκτη:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
iii. Την ένδειξη:
24

21PROC008556850 2021-05-05
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ: Ενοικίαση Συντήρηση χημικών τουαλετών για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης (ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13465/505-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)
iv. Την ένδειξη:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:…………………….
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν
έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία
στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, ειδοποίησής του, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.
12β,γ ν. 4605/2019. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
με το ΤΕΥΔ, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και
2.2.3 , 2.2.4 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο
της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για
τη ματαίωση της διαδικασίας.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας μέρος του αντικειμένου της σύμβασης σε τρίτους, σύμφωνα με την
παράγραφο 4.7 της παρούσας, οι υπεργολάβοι φορείς υποχρεούνται στην υποβολή των
δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.2 της παρούσας και ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρούσας (παρ.
2.2.3).
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που
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έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά και δεν έχει αποκλειστεί οριστικά από τη διαγωνιστική
διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 30-33 του Ν. 4497/2017 και ισχύει.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία ένστασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο
3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται: α) εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της προβλεπόμενης στην παρ.
3.4 της παρούσας ένσταση, β) μετά την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον
προσωρινό ανάδοχο και γ) μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από τη
Διαχειριστική Αρχή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 604/24.04.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄770).
Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα
στην τεθείσα προθεσμία, η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του
άρθρου 106 του Ν.4412/2016.
3.4

Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι,
σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 30-33
του Ν. 4497/2017 και ισχύει, πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε
προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον
υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και
της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής η οποία αποφασίζει αιτιολογημένα,
κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το
άρθρο 376 παρ. 11 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της
πρόσκλησης η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με
πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον
διοικητικό όργανο.
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3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016,
μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα
ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το
σφάλμα ή η παράλειψη.
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Α) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’
ελάχιστον με το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά εξήντα (60)
ημέρες.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται το
συμφωνητικό. Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με το φορέα που την έχει εκδώσει προκειμένου
να διαπιστώσει την εγκυρότητά της.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης ή διακήρυξης. Το περιεχόμενό της πρέπει να είναι
σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του
αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου της προμήθειας της σύμβασης, ή την παρέλευση του χρόνου
ισχύος της. Στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, η εγγύηση καλής εκτέλεσης
αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος της
προμήθειας που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της άνω εγγύησης
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 και των
τροποποιήσεών του, όπως ισχύουν, των οποίων ο ανάδοχος έλαβε γνώση και δεν μπορεί να
επικαλεστεί άγνοιά τους, οι όροι της παρούσας διακήρυξης με τα παραρτήματά της, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Σε περίπτωση
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οποιασδήποτε ασάφειας της παρούσας διακήρυξης υπερισχύει ο Ν. 4412/2016. Τούτο ισχύει και
σε περίπτωση που διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με τον Ν. 4412/2016.
4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς
τους.
4.3.2. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Καθαριότητας του
Δήμου, αναλογικά ο κάθε φορέας σύμφωνα με το εύρος των εργασιών του αναφερόμενου
προϋπολογισμού – εργασιών όπως αναγράφονται στην μελέτη. Για οποιαδήποτε ασάφεια της
μελέτης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από κάθε εκτέλεση εργασίας να ζητά έγκαιρα τις
οδηγίες του Επιβλέποντα, έτσι ώστε οι εργασίες να εκτελούνται μέσα στη συμβατική προθεσμία
4.3.3. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έντεχνη, ασφαλή, εμπρόθεσμη και
οικονομική κατασκευή της Εργασίας, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και με όλες τις
οδηγίες, στοιχεία, υποδείξεις και εντολές που θα του δώσει η Υπηρεσία κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης της Εργασίας. Αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε κακοτεχνία, παράλειψη ή ατέλεια ή αν ο
Ανάδοχος δεν τηρήσει ή παρουσιαστεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του κατά τη Σύμβαση ή το Νόμο,
είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει την Υπηρεσία για οποιαδήποτε θετική ζημία που θα
οφείλεται στο λόγο αυτό, επιπλέον των ποινικών ρητρών λόγω καθυστέρησης που υποχρεούται
να καταβάλλει, σύμφωνα με όσα προβλέπει η Σύμβαση.
4.3.4. Αν κατά οποιαδήποτε χρονική περίοδο, η Υπηρεσία θεωρήσει ότι η μέθοδος εργασίας του
Αναδόχου ή τα υλικά και το προσωπικό του ή ο εξοπλισμός, τα μηχανήματα, τα εργαλεία και τα
εφόδια ή οι αποθήκες του δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα για να εξασφαλίζουν την τέλεια,
οικονομική, εμπρόθεσμη ακόμη και απόλυτη σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης εκτέλεσης
της Εργασίας ή για να εγγυηθούν για την ασφάλεια του προσωπικού και των τρίτων, τότε σε
οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις αυτές, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διατάξει τον Ανάδοχο
να συμμορφωθεί με απαιτήσεις της Σύμβασης και τις εντολές της μέσα σε τακτή προθεσμία και
να φροντίσει άμεσα για την τακτοποίηση των παραπάνω ατελειών ή εκκρεμοτήτων, χωρίς αυτός
να έχει το δικαίωμα να ζητήσει καμία πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση τιμών ή παράταση
προθεσμιών.
Η άσκηση ή όχι από την Υπηρεσία του δικαιώματος αυτού της παρέμβασης, δεν μειώνει κατά
οποιοδήποτε τρόπο τις ευθύνες του Αναδόχου.
4.4

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του
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ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την περ. στ. της παρ. 11 του άρθρου108 του ν.
4782/2021.
4.5

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
4.6

Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Έχουν εκτελεστεί όλες οι αιτούμενες εργασίες που έχουν υποδειχθεί μετά από τις εντολές
επιβλεπουσών των υπηρεσιών.
β) Εκδόθηκαν οι πιστοποιήσεις εκτέλεσης των εργασιών από το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου που
επιβλέπει την εκτέλεσή τους και παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι εργασίες από
την αρμόδια επιτροπή.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις
ή εκπτώσεις.
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα
διακήρυξη.
5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με την εκτέλεση των εργασιών, με την
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.
34 και 35 του ν. 4497/2017 και ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, σε διάστημα
έως εξήντα (60) ημερών.
Συγκεκριμένα, για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής
δικαιολογητικά:
α) Πιστοποίηση περαίωσης εργασιών από την αρμόδια υπηρεσία επίβλεψής τους, καθώς και τα
ημερολόγια εργασιών και συντήρησης του αναδόχου
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β) Πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών από την αρμόδια επιτροπή.
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή.
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται
στην κείμενη νομοθεσία.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις
ακόλουθες κρατήσεις:
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 - άρθρο 375 παρ. 7 Ν.
4412/2016 – άρθρο 44 Ν. 4605/2019).
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 και ΚΥΑ 1191/14-3-2017 - ΦΕΚ
Β' 969).
γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014
τεύχος Β΄).
δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας 8% για υπηρεσίες επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 παρ. 2
ν.4172/2013 - ΦΕΚ 167/23.07.2013 τεύχος Α΄).
Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων
ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι
όροι της Προκήρυξης καθώς και της Σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο
συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις.
5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δε συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές
της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και
β) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη
των παρατάσεων.
2) Στην περίπτωση συνδρομής λόγω έκπτωσης του αναδόχου, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί
στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016
και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο
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ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15)
ημερών και ό,τι άλλο αναφέρεται στο σχετικό άρθρο.
3) Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων,
αθροιστικά, οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρ. 203 του Ν.4412/2016.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος που επικαλείται
ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά
που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην
Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας
είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός
ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας δεν ευθύνονται, αιφνιδιαστική
απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου
κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να
ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με
το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της
ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.
5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει προσφυγή κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις),
6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016 οργάνου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 108 του ν. 4782/2021.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1 Παρακολούθηση της Σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργείται από το
τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου, εκτός και αν οριστεί
διαφορετικά με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 216 του ν. 4412/2016. Η αντίστοιχη
υπηρεσία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως
για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Επόπτης της υπηρεσίας - εργασίας
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ορίζεται υπάλληλος του αντίστοιχου τμήματος. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η
γνωμοδότηση επί της ορθής εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο
έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη
η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. Ο ανάδοχος τηρεί ξεχωριστό αναλυτικό
ημερολόγιο το οποίο υπογράφεται από τον Επόπτη με ευθύνη του αναδόχου. Ο ανάδοχος τηρεί
γενικό ημερολόγιο συγκεντρωτικών εργασιών, το οποίο συνυπογράφεται από τον διοικούντα την
σύμβαση και τον Επόπτη που μπορεί να σημειώσουν επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση
των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν
είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι
καταγραφές των παραπάνω ημερολογίων αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του
αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.
6.2

Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της στο
Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.
6.3

Παραλαβή αντικειμένου Σύμβασης

6.3.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221
του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 27 περ. β του άρθρου 43 του ν.4605/2019,
καθώς και παρ. 7 του άρθρου 33 του ν.4608/2019.
6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές
υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή
την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και
4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης
και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις
σχετικές ανάγκες.
6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
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β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.
6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο
παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι
η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής
εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την
αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση – Υπέρβαση προθεσμίας παράδοσης

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί
να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την
απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης,
η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης –
Τεχνικές Προδιαγραφές – Συγγραφή υποχρεώσεων

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.718,00Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

CPV: 24955000-3

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΙΣΘΩΣΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ

«Ενοικίαση-Συντήρησης Χημικών

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Τουαλετών για τον Δήμο Αλεξ/πολης»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 73.718,00 €

Αριθ. Μελέτης: 41/ 2021

CPV: 24955000-3

Αριθ. Μελέτης: 67/ 2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σε συνέχεια της εισήγησης του Αντιδημάρχου της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και
Πρασίνου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Καλλικρατικού Δήμου της Αλεξανδρούπολης τόσο
εντός των οικισμών όσο και σε μη οργανωμένες παραλίες του δήμου κατά την θερινή περίοδο, θα πρέπει
να προβεί στην ενοικίαση είκοσι έξι (26) χημικών κινητών τουαλετών. Εκ των οποίων οι τέσσερεις (4) εκ
των αναφερομένων θα είναι για την κατηγορία ΑΜΕΑ και θα καλύπτουν κυρίως ανάγκες σε μη
οργανωμένες παραλίες του Δήμου κυρίως (ανάλογα με το χρονικό διάστημα της σύμβασης) για τους
καλοκαιρινούς μήνες, οι υπόλοιπες είκοσι μία (21) χημικές κινητές τουαλέτες θα τοποθετηθούν
(ενδεικτικά αναφέρουμε) εκτός από τις μη οργανωμένες παραλίες, σε χώρους εντός της πόλης όπως είναι
οι λαϊκές αγορές, η περιφερειακή οδός, δρόμος Αλεξανδρούπολης – Νέας Χιλής, Λιμάνι και παραλία
Αλεξανδρούπολης, στο Δημοτικό Parking και σε μέρη όπου κρίνουν απαραίτητο οι υπηρεσίες του Δήμου
Αλεξανδρούπολης (καθ υπόδειξη αυτών εντός του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης).
Επιπροσθέτως, ένας επιπλέον στόχος είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών, οι οποίοι κυκλοφορούν και
αθλούνται σχεδόν καθημερινά στους αναφερομένους χώρους, αλλά παράλληλα η εξυπηρέτηση αυτών σε
διάφορες υπαίθριες εκδηλώσεις που προγραμματίζει και οργανώνει ο Δήμος κατά την θερινή κυρίως
περίοδο σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Αλεξανδρούπολης κ.α..
Η προμήθεια κρίνεται απαραίτητη για την, όσο το δυνατόν, ασφαλή και υγιεινή των χώρων όπου
θα τοποθετηθούν με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση συνολικά αυτών (παραλίες, κοινόχρηστους χώρους,
δρόμους πλατείες κτλ).
Οι χημικές τουαλέτες θα είναι κλειστού τύπου (δηλαδή χωρίς οπτική επαφή των λυμάτων από τον
χρήστη), με απολυμαντικό υγρό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής
Νομοθεσίας και θα τοποθετηθούν από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την χρονική περίοδο των
δώδεκα (12) μηνών, όπως αυτό αναφέρεται αναλυτικά στο επόμενο εδάφιο κατά περίπτωση ή μέχρι
εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
Οι χημικές τουαλέτες δύναται να χρησιμοποιηθούν σε δημόσιους χώρους όπως προαναφέρθηκε,
όπου δεν υπάρχουν σταθερές υποδομές υγιεινής. Οι τουαλέτες θα είναι ενοικιαζόμενες και θα
συντηρούνται καθόλη την διάρκεια της μίσθωσης από εξειδικευμένο συνεργείο – βυτιοφόρο που είναι
υπεύθυνος ο ανάδοχος να παρέχει, με την υπογραφή της σύμβασης. Σκοπός είναι να βρίσκονται καθόλη
την διάρκεια της μίσθωσης σε πλήρη λειτουργία και να συντηρούνται – καθαρίζονται μέσα στο χρονικό
όριο που ορίζουν οι προδιαγραφές χρήσης και υγιεινής. Επιπλέον, για οποιαδήποτε φθορά που μπορεί να
προκύψει (για παράδειγμα στο σύστημα φωτισμού των χημικών τουαλετών) υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος,
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ο οποίος στην τακτική συντήρηση οφείλει να το δηλώσει στο βιβλίο συντήρησης και άμεσα να το
επιδιορθώσει.

Παρακάτω αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των χημικών τουαλετών, τα οποία έχουν
επιλεχθεί βάση της εμπειρίας από τα προηγούμενα χρόνια κατά τα οποία ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει
τοποθετήσει αντίστοιχες υποδομές. Βάση της μέχρι πρότινος εμπειρίας που υπάρχει θα πρέπει κατ
ελάχιστο να είναι τα εξής:

Τεχνικά χαρακτηριστικά λεκάνης.
Η λεκάνη θα πρέπει να είναι 100% κλειστού τύπου από πολυαιθυλένιο με καπάκι και κάλυμμα μεγάλης
αντοχής και διάφραγμα που θα λειτουργεί με την χρήση ποδοκίνητης αντλίας για μη οπτική επαφή με τη
δεξαμενή λυμάτων. Ο καθαρισμός της λεκάνης θα γίνεται με την χρήση αντλίας ποδός.

Τεχνικές προδιαγραφές καμπίνας.
Η καμπίνα θα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου από υλικά άφλεκτα και ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες,
σε κακώσεις και σε βανδαλισμούς.
Το εσωτερικό της καμπίνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικό μη πορώδες έτσι ώστε να είναι
εφικτός ο γρήγορος καθαρισμός και η απολύμανση.
Το δάπεδο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό υλικό.
Η οροφή θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από διαυγές, ημιδιαφανές υλικό ώστε να επιτρέπεται ο
φυσικός φωτισμός, αλλά θα υπάρχει και ηλεκτροφωτισμός για την περίοδο της νύχτας εάν δεν υπάρχει
εξωτερικός φωτισμός κατά περίπτωση.
Επίσης η καμπίνα θα πρέπει να διαθέτει ανοίγματα για πολύ καλό εξαερισμό.
Εντός της καμπίνας θα πρέπει να υπάρχει νιπτήρας με καθαρό νερό, σαπουνοθήκη, χαρτί υγείας,
χειροπετσέτες, κρεμάστρα ουρητήρας καθώς και αντιολισθητικό πάτωμα .
Εξωτερικά και εσωτερικά της καμπίνας θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτροφωτισμός και για τη νύχτα με
αυτόνομο σύστημα παροχής ενέργειας μιας και ορισμένα συστήματα χημικών τουαλετών θα βρίσκονται
σε απομακρυσμένες περιοχές (μη οργανωμένες παραλίες κτλ).
Στην κατηγορία ΑΜΕΑ θα πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά καταλληλόλητας σύμφωνα με τις
Ελληνικές προδιαγραφές. Επιπροσθέτως, ο χώρος θα πρέπει να είναι ικανός για την περιστροφή και
μετακίνηση εντός ενός αναπηρικού αμαξιδίου, να υπάρχουν μπάρες περιμετρικά, συσκευή απολύμανσης
χεριών, βάση για εύκολη πρόσβασης, χειραντλία για καθαρισμό της λεκάνης κ.α.
Τέλος θα πρέπει να υπάρχει πολύ καλό εξαερισμός καθώς και κλειδαριά την οποία θα διαχειρίζεται ο
μισθωτής κατά την κρίση του, επιπλέον, θα είναι στεγανές από την βροχή.

Προτεινόμενες Διαστάσεις:
Οι Είκοσι Δυο (22) χημικές τουαλέτες (ανδρών – γυναικών), θα πρέπει να έχουν βάρος 70-90 κιλά,
χωρητικότητα δεξαμενής αποβλήτων 210 λίτρα, εξωτερικές διαστάσεις 106/106/233cm, εσωτερικές
διαστάσεις 100/100/212cm (όλες τα παραπάνω μεγέθη μπορούν να έχουν μία απόκλιση της τάξης +/-5%).
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Οι Τέσσερεις (4) χημικές τουαλέτες ΑΜΕΑ πρέπει να έχουν βάρος 130 κιλά, χωρητικότητα δεξαμενής
αποβλήτων 165 λίτρα, εξωτερικές διαστάσεις 220/160/225cm & εσωτερικές διαστάσεις 160/125/220 cm
(όλες τα παραπάνω μεγέθη μπορούν να έχουν μία απόκλιση της τάξης +/-5%).
Η χημική τουαλέτα για ΑΜΕΑ θα πρέπει να έχει τέτοιες διαστάσεις ώστε να δύναται να περιστραφεί εντός
ένα αναπηρικό αμαξιδίου και να διαθέτει περιμετρικά μπάρα στήριξης που να διευκολύνει τη μετακίνηση
του επισκέπτη. Επίσης η πόρτα εισόδου θα πρέπει να είναι μεγάλων διαστάσεων και να διαθέτει
μηχανισμό επαναφοράς. Το δάπεδο της τουαλέτας θα πρέπει να είναι στο επίπεδο του εδάφους έτσι ώστε
να διευκολύνεται η είσοδος του αμαξιδίου. Η χημική τουαλέτα ΑΜΕΑ θα πρέπει να διαθέτει χαμηλότερο
ύψος δεξαμενή ακαθάρτων και επίσης να διαθέτει μπάρες ασφαλείας περιμετρικά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Δεξαμενής
Η δεξαμενή λυμάτων πρέπει να είναι εξοπλισμένη με σύστημα διαφράγματος που να εμποδίζει την οπτική
επαφή με τα λύματα.
Η δεξαμενή πρέπει να διαθέτει σύστημα εξαερισμού (που να καταλήγει εκτός καμπίνας), να περιέχει το
απαραίτητο χημικό υγρό για την εξουδετέρωση δυσάρεστων οσμών και να εξασφαλίζει την απολύμανση.

Γενικές δυνατότητες
Η εταιρία πρέπει να είναι πιστοποιημένη για την ποιότητα των προϊόντων της. Πιστοποίηση ποιότητας ISO
9000.
Η πόρτα θα πρέπει να έχει ένδειξη γένους και μηχανισμό κλεισίματος με ελατήριο και ένδειξη
κατειλημμένου. Θα πρέπει επίσης να έχει σύρτη κλειδώματος και σε περίπτωση ανάγκης να ανοίγει από
έξω.
Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα, μέσω ενσωματωμένου συστήματος παροχής καθαρού νερού, για
πλύσιμο των χεριών και σαπουνιού.
Συντήρηση:
Το σέρβις των τουαλετών θα γίνεται από την εταιρεία τρεις (3) φορές την εβδομάδα με στόχο την άριστη
υγιεινή του χώρου χρήσης. Η συντήρηση θα γίνεται από την εταιρεία με ιδιόκτητα φορτηγά (ειδικά
βυτιοφόρα) και θα περιλαμβάνει:



Καθαρισμό και απολύμανση εσωτερικού δεξαμενής λυμάτων & καμπίνας με υψηλή πίεση
Τοποθέτηση χημικού υγρού που σκοτώνει τα μικρόβια, διασπάει τα λύματα, αρωματίζει, απολυμαίνει
εγκεκριμένο για την αναφερομένη χρήση. Επιπλέον, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει
υποχρεωτικά να παραδίδει μετά από την καθαριότητα των χημικών τουαλετών βεβαίωση του φορέα
παραλαβής (που έχει δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση (Δ.Ε.Υ.Α.) ότι θα παραλαμβάνει τα λύματα), πάνω
στην οποία θα αναγράφεται και η ακριβή ποσότητα των λυμάτων που παραδόθηκαν, σε περίπτωση που
δεν γίνει από τον ανάδοχο ορθά η παραπάνω αναφερομένη διαδικασία ο φορέας μπορεί να προσβάλει
την σύμβαση και να την διακόψει μιας εγκυμονείτε περίπτωση μόλυνσης του περιβάλλοντος, με
ταυτόχρονη ενημέρωση των αρμόδιων δημόσιων φορέων προστασίας αυτού (Διεύθυνση Υγείας.
Διεύθυνση Περιβάλλοντος κτλ)
Η συντήρηση θα γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό με ειδικά φορτηγά βυτία που σε συνδυασμό με τα
προϊόντα υψηλών προδιαγραφών υγιεινής θα εξασφαλίζει την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της
χημικής τουαλέτας και κατ' επέκταση την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του χρήστη. Η συντήρηση, εκτός
των ανωτέρω θα περιλαμβάνει :



Την συλλογή λυμάτων και μεταφορά αυτών από τον χώρο τοποθέτησης στον χώρο του Βιολογικού
Σταθμού με ειδικά βυτιοφόρα της εταιρείας ή μισθωμένα από τον ανάδοχο (πρέπει να κατάθεση το
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μισθωτήριο μαζί με τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού). Τα οχήματα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με
άδειες κυκλοφορίας, πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και βεβαίωση ΚΤΕΟ,
καθώς επίσης και βεβαίωση του θεωρημένη από τον αρμόδιο φορέας, ο οποίος θα παραλαμβάνει τις
αναφερόμενες σύμφωνα με την σύμβαση ποσότητες λυμάτων (μιας και τα υγρά που χρησιμοποιούνται
είναι χημικά και πρέπει να πάνε σε συγκεκριμένους χώρους απόθεσης – βιολογικός καθαρισμός κτλ), από
με τα συγκεκριμένα οχήματα. Σε περίπτωση που δεν γίνεται σωστά η συντήρηση από τον ανάδοχο ο
καθαρισμός των χημικών τουαλετών τότε αυτοδίκαια κρίνεται έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία
που ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.
Τον καθαρισμό και την απολύμανση του εσωτερικού της δεξαμενής λυμάτων και της καμπίνας
Επανατοποθέτηση χαρτιού
Άμεση επιδιόρθωση των ζημιών αν αυτό είναι δυνατόν ή αντικατάσταση της τουαλέτας.
Το ποσό που θα χρειαστεί για την ανωτέρω δαπάνη ανέρχεται σε 73.718,00€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. Η παρούσα αναφερόμενη δαπάνη θα καταλογιστεί σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 15.6233.008
Δαπάνη με τίτλο: «Ενοικίασης - Συντήρησης χημικών τουαλετών για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης», του
προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα οικονομικά έτη 2021 και 2022 (μέχρι την λήξη της
σύμβασης). Υπάρχει δε εξασφαλισμένη πίστωση με το ποσό των: 73.718,00€ σύμφωνα με την υπ. αριθ.:
24/2021 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.
Αλεξανδρούπολη 15/04/2021

Ο Συντάξας

Ο Ελέγξας Προϊστάμενος του
Τμήματος Καθ/τας

π. Απόστολος Οικονομίδης
MSc Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Αναστασιάδης Ιωάννης
ΔΕ Επόπτης Καθ/τας

Ο Πρ/νος Δ/νσης
Καθ.Περ/ντος &Πρασίνου

Πατλακίδης Κωνσταντίνος
Γεωπόνος Τ.Ε.
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΙΣΘΩΣΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ

«Ενοικίαση-Συντήρησης Χημικών

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Τουαλετών για τον Δήμο Αλεξ/πολης»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 73.718,00 €

Αριθ. Μελέτης: 41/ 2021

CPV: 24955000-3

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κάλυψη Αναγκών εντός της πόλης για τις Λαϊκές Αγορές – Περιφερειακός Δρόμος διάρκειας
12 μηνών.
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

Χημική
τουαλέτα

κινητή

2

Χημική
κινητή
τουαλέτα Α.Μ.Ε.Α.

Σ1

ΣΥΝΟΛΟ (01)

Τεμάχιο

Χρόνος σε
μήνες/ημέρες

Τιμή
μονάδας
ανά μήνα

15

12/365

240

43.200,00€

1

12/365

260

3.120,00€

Ποσό €

46.320,00€

Κάλυψη Αναγκών για τις μη οργανωμένες παραλίες του Δήμου για διάστημα 4 μηνών
2

Χημική
τουαλέτα

κινητή

3

Χημική
κινητή
τουαλέτα Α.Μ.Ε.Α.

Σ2

ΣΥΝΟΛΟ (02)

6

4/122

240

5.760,00€

3

4/122

260

3.120,00€
8.880,00€

Κάλυψη Αναγκών για τις διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου για διάστημα 2 μηνών
χρέωση/ημέρα
4

Χημική
τουαλέτα

Σ3

ΣΥΝΟΛΟ (03)

κινητή

ΣΥΝΟΛΟ:

1

85 μέρες

50€/μέρα

4.250,00€
4.250,00€

( Σ1 +Σ2 + Σ3 )

59.450,00€

Φ.Π.Α. 24%

14.268,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

73.718,00€
39

21PROC008556850 2021-05-05
Ενδεικτική κατανομή ποσού ανά οικονομικό έτος:
2021: Σ1 = (1) 25.200,00 + (2) 1.820,00
Σ2 = 8.880,00
Σ3 =2.975,00
Σ1+Σ2+Σ3= 38.875,00 € καθ. αξία και 48.205,00 € τελική αξία με ΦΠΑ και
2022: Σ1= (1) 18.000,00 + (2) 1.300,00
Σ3 = 1.275,00
Σ1 + Σ3 = 20.575,00€ καθαρή αξία και 25.513,00 € τελική αξία με ΦΠΑ.
(Η κάλυψη αναγκών για τις διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια ως
προς την ποσότητα και τις ημέρες που θα απαιτηθούν ανά έτος, οπότε το ποσό του συνόλου Σ3 που δεν
θα δαπανηθεί το 2021, θα ανατραπεί στο τέλος του οικ. έτους και θα δεσμευθεί εκ νέου το 2022 ο
υπολογισμός έγινε με ποσοστιαία χρήση αυτού δεσμεύοντας αρχικά ποσοστό 70% του προϋπολογισμού
για το έτος 2021 και 30% ποσοστό του προϋπολογισμού για το έτος 2022).

Αλεξανδρούπολη 15/04/2021

Ο Συντάξας

Ο Ελέγξας Προϊστάμενος του
Τμήματος Καθ/τας

π. Απόστολος Οικονομίδης
MSc Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Αναστασιάδης Ιωάννης
ΔΕ Επόπτης Καθ/τας

Ο Πρ/νος Δ/νσης
Καθ.Περ/ντος &Πρασίνου

Πατλακίδης Κωνσταντίνος
Γεωπόνος Τ.Ε.
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΙΣΘΩΣΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ

«Ενοικίαση-Συντήρησης Χημικών

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Τουαλετών για τον Δήμο Αλεξ/πολης»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 73.718,00 €

Αριθ. Μελέτης: 41/ 2021

CPV: 24955000-3

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κάλυψη Αναγκών εντός της πόλης για τις Λαϊκές Αγορές – Περιφερειακός Δρόμος διάρκειας 12
μηνών.
ΕΙΔΟΣ

Τεμάχιο

Χρόνος σε
μήνες/ημέρες

Χημική κινητή τουαλέτα

15

12/365

6

4/122

Χημική κινητή τουαλέτα
Α.Μ.Ε.Α.

1

12/365

3

4/122

Χημική κινητή τουαλέτα

1

85 μέρες

Α/Α
α

1

β

1

α

2

β

2
3

Τιμή
μονάδας
ανά μήνα
240

260
50€/μέρα

Ποσό €
43.200,00€
5.760,00€
3.120,00€
3.120,00€
4.250,00€

ΣΥΝΟΛΟ:

59.450,00€

Φ.Π.Α. 24%

14.268,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

73.718,00€

Αλεξανδρούπολη 15/04/2021

Ο Συντάξας

Ο Ελέγξας Προϊστάμενος του
Τμήματος Καθ/τας

π. Απόστολος Οικονομίδης
MSc Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Αναστασιάδης Ιωάννης
ΔΕ Επόπτης Καθ/τας
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Ο Πρ/νος Δ/νσης
Καθ. Περ/ντος & Πρασινού

Πατλακίδης Κωνσταντίνος
Γεωπόνος Τ.Ε.
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΙΣΘΩΣΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. &

«Ενοικίαση-Συντήρησης Χημικών

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Τουαλετών για τον Δήμο Αλεξ/πολης»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αριθ. Μελέτης: 41 / 2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 73.718,00 €
CPV: 24955000-3

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο:
Αντικείμενο συγγραφής
Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η ενοικίαση με συντήρηση αυτών των Είκοσι Έξι (26) χημικών κινητών
τουαλετών- εκ των οποίων οι Τέσσερεις (4) είναι για ΑΜΕΑ και θα τοποθετηθούν σε διάφορες περιοχές,
εντός του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η προμήθεια κρίνεται απαραίτητη για την, όσο το δυνατόν, ασφαλή
και υγιεινή των κοινόχρηστων χώρων που θα τοποθετηθούν. Με δυνατότητα μεταφοράς τους και αλλαγής
τοποθεσίας σύμφωνα με νέες ανάγκες που τυχόν προκύψουν εντός του Καλλικρατικού Δήμου
Αλεξανδρούπολης. Κατά περίπτωση θα είναι ανδρών και γυναικών και θα έχουν ειδική ένδειξη. Η ενέργεια
αυτή έχει ως στόχο την ποιοτική αναβάθμιση συνολικά της εικόνας του Δήμου.
Άρθρο 2ο:
Διατάξεις που ισχύουν
Για την εκτέλεση της υπηρεσίας ισχύουν οι διατάξεις :
1. των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα
2. την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α)
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα
4. τις διατάξεις του Ν. 4782/2021
καθώς και οποιαδήποτε τροποποιήσεις της νομοθεσία είναι σε ισχύ.

Άρθρο 3ο:
Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι:
 Το συμφωνητικό
 Η διακήρυξη
 ΤΕΥΔ
 Η οικονομική προσφορά
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Οι τεχνικές προδιαγραφές- τεχνική περιγραφή
Ο ενδεικτικός αναλυτικός προϋπολογισμός της μελέτης
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης
Η συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 4ο:
Υποβολή προσφορών – Ανάδειξη Αναδόχου.
Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών αυτής θα πραγματοποιηθεί με διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για
το σύνολο των εργασιών του προϋπολογισμού όπως αυτό διαμορφώνεται στον Ενδεικτικό
Προϋπολογισμό της μελέτης, ύστερα από εξακρίβωση συμφωνίας των προσφερομένων εργασιών με τις
τεχνικές προδιαγραφές της υπάρχουσας μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του
άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
Η προσφερόμενη τιμή θα παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Άρθρο 5ο:
Προθεσμία εκτελέσεως της σύμβασης.
Η προθεσμία εκτελέσεως (χρόνος σύμβασης) της εργασίας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο 6ο:
Τεχνικές Προδιαγραφές
Οι χημικές τουαλέτες τόσο οι κανονικού τύπου όσο και για χρήση ΑΜΕΑ, θα πρέπει να έχουν
εσωτερικό και εξωτερικό φωτισμό για την εξυπηρέτηση του κοινού κατά την διάρκεια που δεν θα υπάρχει
επαρκείς φυσικός φωτισμός, σε περίπτωση που κάποιες ώρες κατά την διάρκεια της νύχτας αυτές
κλειδώσουν με απόφαση την υπηρεσία του δήμου δεν είναι απαραίτητη η λειτουργία τόσο του
εξωτερικού όσο και του εσωτερικού φωτισμού. Οι χημικές τουαλέτες δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν
εξωτερικό φωτισμό μόνο εφόσον θα τοποθετηθούν σε χώρο που θα φωτίζεται κατά την διάρκεια της
νύχτας από τον Δημοτικό φωτισμός (τοποθέτηση κοντά σε πυλώνα φωτισμού), σε οποιαδήποτε άλλη
περίπτωση θα πρέπει να προβλεφθεί η χρήση εξωτερικού φωτισμού από τον ανάδοχο, ώστε να
σηματοδοτείται ο χώρο ύπαρξης της τουαλέτας (σε περίπτωση που ο Δήμος αποφασίσει να κλειδώνουν
και να μην χρησιμοποιούνται οι τουαλέτες κατά την διάρκεια της νύχτας τότε ο εξωτερικός φωτισμός
όπως προαναφέρθηκε δεν είναι απαραίτητος).
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Υ.Α.80255/4693/19/2020, ΦΕΚ 61/Β/21-1-2020 Άρθρο 9,
Παράρτημα Ι για τον καθαρισμό, απολύμανση και περισυλλογή των λυμάτων των χημικών τουαλετών θα
πρέπει θα πρέπει να έχει σαν όχημα ειδικής χρήσης – ειδικού σκοπού κωδικό: 35/SG - με είδος οχήματος:
«Πλυντήριο Χημικών Τουαλετών» (Υπουργική Απόφαση: 80255/4693/19/20). Η εταιρεία μίσθωσηςσυντήρησης των χημικών τουαλετών θα πρέπει να έχει στην κατοχή της τέτοιο είδος οχήματος ή να
προσκομίσει στην προσφορά της μισθωτήριο αυτού ή προσύμφωνο μίσθωσης. Επιπλέον, θα πρέπει να
έχει στην κατοχή της και να προσκομίσει μαζί με τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού βεβαίωση έγκρισης
διάθεσης αστικών λυμάτων που προέρχονται από χημικές τουαλέτες του δημόσιου φορέα (πχ Δ.Ε.Υ.Α.),
παραλαβής των χημικών αποβλήτων που προκύπτουν από την διαδικασία της καθαριότητας των χημικών
τουαλετών. Προς επεξήγηση το «ειδικό βυτιοφόρο» που αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή είναι το
προαναφερόμενο όχημα πλύσης και μεταφορά των λυμάτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το
οποίο θα πρέπει να διαθέτει άδεια κυκλοφορίας, πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο
συμβόλαιο και βεβαίωση ΚΤΕΟ. Τέλος το όχημα περισυλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων θα πρέπει
να φέρει σύμφωνα με τις προδιαγραφές το απαραίτητο εξοπλισμό όπως αυτό περιγράφεται στην κείμενη
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νομοθεσία και να αποδεικνύεται από επίσημο φορέα. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει στην διαχείρισή του
τουλάχιστον ένα τέτοιο όχημα (ιδιόκτητο ή μισθωμένο) ειδικού σκοπού, το οποίο θα εξυπηρετεί άμεσα
την καθαριότητα των μισθωμένων χημικών τουαλετών.
Άρθρο 7ο:
Χρόνος Παράδοσης
Η ημερομηνία παράδοσης ορίζεται σε Δέκα (10) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της
σύμβασης. Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Ν. 4412/2016. Μετά την
παρέλευση της ανωτέρας προθεσμίας ή της παρατάσεως, που θα εγκριθεί νόμιμα, ο ανάδοχος υπόκειται
σε ποινική ρήτρα 2 τοις χιλίοις για κάθε μέρα καθυστερήσεως.
Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον λογαριασμό πληρωμής. Για κάθε (1) ημέρα υπερημερίας και για
(15) ημέρες μετά την πάροδο τους ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, οπότε ολόκληρο το ποσό της εγγυήσεως θα καταπέσει υπέρ του Δήμου σαν ποινική ρήτρα.
Ανεξάρτητα όμως αν κινηθεί ή όχι η διαδικασία της εκπτώσεως του Ανάδοχου ή αυτός κηρυχθεί
έκπτωτος θα καταπίπτει απαραίτητα σε βάρος του και στο σύνολο της, η συνομολογούμενη ποινική ρήτρα
(2 τοις χιλίοις επί του συμβατικού ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης) λόγω καθυστέρησης
παραδόσεως.
Η τοποθέτηση μπορεί να γίνει για όλες τις προαναφερόμενες κατηγορίες χημικών τουαλετών και
για οποιοδήποτε είδος μίσθωσης (μηνιαίο / ημέρας), σε οποιαδήποτε περιοχή εντός του Καλλικρατικού
Δήμου της Αλεξανδρούπολης πριν της 6:30 (π.μ.) ή κατόπιν οποιασδήποτε άλλη ώρα ζητηθεί από την
υπηρεσία για λόγω ανωτέρας βίας. Οι τουαλέτες κατά την παράδοση είτε για πρώτη φορά είτε μετά τον
καθαρισμό θα είναι σε άψογη κατάσταση και πρέπει να υπάρχει απόλυτη συνέπεια (με όλα τα
απαραίτητα για την λειτουργία τους σαπούνι, χημικό καθαρισμού φωτισμό κτλ) στην παράδοσή τους.
Άρθρο 8ο:
Χρόνος εγγύησης / ποιότητα.
Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή, τότε ο
ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή
αποκαταστήσει τα είδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Οι πιστοποιήσεις των χημικών τουαλετών (ISO κτλ) που θα συνοδεύουν το προϊόν, θα αφορούν
την εταιρεία που υποβάλλει την προσφορά και θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό και θα πρέπει να
βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού, καθώς και για όλη την διάρκεια της σύμβασης,
ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και η περιβαλλοντική διαχείριση η υγεία, η ασφάλεια στην εργασία και
την οδική ασφάλεια και να έχουν σαν πεδίο εφαρμογής το αντικείμενο της σύμβασης: μίσθωση και
συντήρηση χημικών τουαλετών.
Θα πρέπει λοιπόν τουλάχιστον να έχουν τα παρακάτω ISO:
2) ΕΝ ISO 9001,
3) ΕΝ ISO 14001,
4) ISO 45001,
5) ISO 39001,
Για τις φορητές χημικές τουαλέτες ο κατασκευαστής θα πρέπει να έχει:
6) ΕΝ ISO 9001,
7) ΕΝ ISO 14001,
τα οποία θα κατατεθούν μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και θα έχει ισχύ κατά την ημερομηνία του
διαγωνισμού καθώς επίσης και κατά την διάρκεια της σύμβασης.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας εταιρειών τα αναφερόμενα πιστοποιητικά θα πρέπει να κατατεθούν από κάθε
μέλος αυτής.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Το ύψος της εγγύησης που θα κατατεθεί καθορίζεται σε ποσοστό 5%
επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης (άρθρο 72 του
Ν.4412/16).
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Επιστροφή Εγγυήσεων.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνολικού αντικειμένου της υπηρεσίας, μετά την ολοκλήρωση του χρόνου σύμβασης.
Άρθρο 9ο:
Βεβαιώσεις διασφάλισης σύμβασης-ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών
Κάθε συμμετέχοντας στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να προσκομίσει με τα
δικαιολογητικά συμμετοχής τα παρακάτω:
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα
δηλώνεται ότι διαθέτει ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Καλλικρατικού
Δήμου Αλεξανδρούπολης στον οποίο έχει αποθεματικό χημικών τουαλετών ίσο με το 15% ήτοι τρείς (3)
χημικές τουαλέτες κανονικές και μία (1) για Α.Μ.Ε.Α. προκειμένου σε περίπτωση βλάβης η διαρροής στο
περιβάλλον ή τυχόν φθοράς αυτών που έχουν τοποθετηθεί να αντικατασταθεί και να βρίσκεται σε πλήρη
λειτουργία εντός δυο (2) ωρών από την προφορική / έγγραφη ενημέρωση του αναδόχου. Σε περίπτωση
που αυτό δεν επιτευχθεί ο ανάδοχος θα έχει ποινική ρήτρα όπως αυτή περιγράφεται σε παρακάτω
εδάφιο.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα
δηλώνεται ότι το ειδικό όχημα το οποίο περιγράφηκε προηγουμένως και το οποίο χρησιμοποιείται στον
καθαρισμό των χημικών τουαλετών, σε περίπτωσης βλάβης θα πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα με άλλο
ιδιόκτητο ή μισθωμένο όχημα με τις ίδιες προδιαγραφές, το οποίο θα δηλωθεί εγγράφως στην υπηρεσία
όταν παρουσιαστεί πρόβλημα στο δηλωμένο στην σύμβαση όχημα χρήσης.
Βεβαίωση [από φορέα παραλαβής λυμάτων (Δ.Ε.Υ.Α.)] έγκρισης διάθεσης αστικών λυμάτων, που
προέρχονται από χημικές τουαλέτες. Επιπλέον, θα αναφέρεται στην βεβαίωση ότι ο ενδιαφερόμενος
ανάδοχος έχει παραδώσει ποσότητα λυμάτων χημικών τουαλετών και έχουν παραληφθεί χωρίς κανένα
πρόβλημα στην ποιότητα μέσα στην προηγούμενη πενταετία. Το χημικό που θα χρησιμοποιηθεί θα
σκοτώνει τα μικρόβια, διασπάει τα λύματα, αρωματίζει, απολυμαίνει εγκεκριμένο για την αναφερομένη
χρήση. Επιπλέον, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει υποχρεωτικά να παραδίδει μετά από την
καθαριότητα των χημικών τουαλετών βεβαίωση του φορέα παραλαβής (που έχει δηλώσει με υπεύθυνη
δήλωση (Δ.Ε.Υ.Α.) ότι θα παραλαμβάνει τα λύματα), πάνω στην οποία θα αναγράφεται και η ακριβή
ποσότητα των λυμάτων που παραδόθηκαν. Σε περίπτωση που δεν γίνει από τον ανάδοχο ορθά η
παραπάνω αναφερομένη διαδικασία ο φορέας – Δήμος Αλεξανδρούπολης μπορεί να προσβάλει την
σύμβαση και να την διακόψει, μιας και εγκυμονείτε περίπτωση μόλυνσης του περιβάλλοντος, με
ταυτόχρονη ενημέρωση των αρμόδιων δημόσιων φορέων προστασίας αυτού (Διεύθυνση Υγείας.
Διεύθυνση Περιβάλλοντος κτλ) ακολουθώντας την νόμιμη διαδικασία.
Η άδεια κυκλοφορίας ενός τουλάχιστον οχήματος ιδιόκτητου η μισθωμένου για τον σκοπό αυτό
καθαρισμού και μεταφοράς χημικών τουαλετών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως αυτό
προβλέπεται από αυτήν. Επιπλέον, το όχημα πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO V, EURO
VI ή μεταγενέστερο διασφαλίζοντας την περιβαλλοντική προστασία.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, θα δηλώνεται
κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ότι το δηλωθέν όχημα μεταφοράς και πλύσης (ειδικού σκοπού) θα
φέρει σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού με δυνατότητα ελέγχου της διαδρομής έως και ένα χρόνο πριν
την λήξη της σύμβασης (αποθήκευση αυτών των στοιχείων σε μονάδα), ώστε να μπορεί να γίνει
οποιοσδήποτε έλεγχος των ημερών και των ωρών καθαρισμού, μεταφοράς των WC και παράδοσης των
απορριμμάτων στον χώρο απόθεσης – από την υπηρεσία παραλαβής (Δ.Ε.Υ.Α.). Ο υπεύθυνος υπάλληλος
θα μπορεί να ελέγχει εξ αποστάσεως εάν έγινε η συντήρηση σε όλες τις χημικές τουαλέτες που έχουν
τοποθετηθεί, καθώς και εάν τα λύματα έχουν μεταφερθεί στην υπηρεσία παράδοσης που έχει οριστεί,
σύμφωνα με την παραπάνω δήλωση αποδοχής λυμάτων της αρμόδιας Δ.Ε.Υ.Α. .
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Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και τους κωδικούς που θα παραδοθούν με την υπογραφή της
σύμβασης, θα μπορεί ο υπάλληλος να ελέγχει μόνο την κίνηση του οχήματος για τις συγκεκριμένες ώρες
και μέρες που θα δηλώνεται στο μηνιαίο πρόγραμμα και θα γίνεται η συντήρηση ή η αντικατάσταση των
χημικών τουαλετών, γνωρίζοντας τους ακριβείς χρόνους στάθμευσης και περισυλλογής των λυμάτων,
καθώς επίσης θα υπάρχει και module το οποίο θα ενημερώνει για την λειτουργία της πλύσης και ότι
υλοποιήθηκε αυτή. Επιπλέον, θα έχει την δυνατότητα να κρατείται αρχείο ηλεκτρονικό για τις
συγκεκριμένες ώρες και μέρες ώστε να κρατείται αρχείο αυτών των μετακινήσεων.
Τέλος, ορίζεται ρητά ότι δεν θα υπάρχει μεταφορά ήχου μέσου του παραπάνω συστήματος στο χειριστή
του υπολογιστή καθώς και η υπηρεσία του Δήμου δεν θα γνωρίζει τα στοιχεία του οδηγού ή του
προσωπικού του πλυστικού μηχανήματος που θα ελέγχεται εξ αποστάσεως, λόγω των προσωπικών
δεδομένων. Οποιαδήποτε περεταίρω ενημέρωση και διαδικασία για τα προσωπικά στοιχεία του
προσωπικού οφείλει να την κάνει η ανάδοχος εταιρεία χωρίς την εμπλοκή του φορέα (Δήμου
Αλεξανδρούπολης), μιας και φέρει ακέραια την ευθύνη μονομερώς για την γνωστοποίηση και προστασία
των «προσωπικών» στοιχείων του προσωπικού της.
Ο καθαρισμός θα γίνεται βάση προγράμματος, το οποίο θα εκδίδει ο ανάδοχος μηνιαία (σε συνεργασία με
την υπηρεσία) και θα θεωρείται από αυτή και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του βιβλίου ελέγχου.
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος σε ισχύ καθώς και η βεβαίωση του ΚΤΕΟ που θα είναι
σε ισχύ καθ’ όλη την διάρκεια της μίσθωσης.
Άρθρο 10ο:
Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και αν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική
επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι εξαιρετικά και
απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες
ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι αναίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα,
αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος
ανωτέρας βίας, ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί της συνέπειες και τα προβλήματα
που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.
Άρθρο 11ο:
Αναθεώρηση τιμών-Τροποποίηση Προϋπολογισμού
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν
σταθερές και αμετάβλητες.
Ο ενδεικτικός αναλυτικός προϋπολογισμός της μελέτης μίσθωσης μπορεί να μεταβληθεί ως προς τις
ομάδες Σ1, Σ2, Σ3, τροποποιώντας μόνο την διάρκεια μίσθωσης και το είδος των χημικών τουαλετών
μεταξύ των ομάδων της μελέτης χωρίς να μεταβληθεί το τελικό ποσό του προϋπολογισμού της μελέτης.
Παραδείγματος χάριν, μπορεί να μειωθεί ο χρόνος ενοικίασης της πρώτης κατηγορίας Σ1 με αντίστοιχη
αύξηση του χρόνου μίσθωσης των δυο άλλων ομάδων Σ2, Σ3 σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του Δήμου.
Επίσης ειδικά για την τελευταία κατηγορία Σ3 του ενδεικτικού αναλυτικού προϋπολογισμού σε
εξωραϊστικά επείγουσα ανάγκη θα μπορεί να γίνει μίσθωση 2 χημικών τουαλετών και αντίστοιχο
μοίρασμα των ωρών του αντίστοιχου πεδίου κατόπιν συνεννόησης με το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τον
υπεύθυνο επιστάτη, σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορεί να αυξηθεί το ποσό του τελικού
προϋπολογισμού, (για τον χρόνο μίσθωσης που θα οριστεί στο συμφωνητικό, σύμφωνα πάντα με τις
ανάγκες του Δήμου Αλεξανδρούπολης).
Άρθρο 12ο:
Πληρωμές / Τελικός (εξοφλητικός λογαριασμός)
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Οι πληρωμές θα γίνονται όταν υποβάλλονται στην υπηρεσία όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά-εγγυητικές
που απαιτούνται κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία, ο τελικός εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται
στο τέλος τις σύμβασης ή μέχρι εξοφλήσεως του ποσού της σύμβασης, μετά τον έλεγχο της διαδικασίας
από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.
Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει όλο τον χρόνο μίσθωσης των χημικών τουαλετών
που αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, κατά συνέπεια δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει
όλο το ποσό της σύμβασης, αλλά η μίσθωση γίνεται σύμφωνα με τις πραγματικές του ανάγκες.
Άρθρο 13ο:
Φόροι ,Τέλη και Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της ενοικίασης.
Άρθρο 14ο:
Αστική Ευθύνη – Συντήρηση - Διαχείριση Αποβλήτων
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δεν φέρει καμία ευθύνη για τον βανδαλισμό των χημικών τουαλετών
από τρίτους, καθώς και δεν είναι υποχρεωμένος να τις ασφαλίσει έναντι φθοράς ή καταστροφής. Σε
περίπτωση οποιαδήποτε φθοράς εξωτερικής ή εσωτερικής, οφείλει ο ανάδοχος να τις αντικαταστήσει
εντός 24 ωρών, έχοντα και δηλώνοντας με υπεύθυνη δήλωση στον διαγωνισμό ότι έχει επαρκές απόθεμα
προκειμένου σε οποιαδήποτε χρονική φάση της μίσθωσης να ανταπεξέλθει στην αντικατάστασή τους.
Επιπρόσθετα, θα οριστεί επόπτη εργασιών από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης ο οποίος θα παραλαμβάνει
τις εργασίες συντήρησης ή και θα κάνει αναφορά σφάλματος μετά τον εντατικό έλεγχο καθαριότητας και
συντήρησης, ώστε να παραμένουν καθαρές και λειτουργικές τρεις (3) φορές ανά εβδομάδα. Ο ανάδοχος
μαζί με το επόπτη εργασιών (από πλευράς του Δήμου), θα έχει την ευθύνη συμπλήρωσης του βιβλίου
ελέγχου-συντήρησης, το οποίο θα υπογράφεται σε κάθε περίπτωση συντήρησης από τον ανάδοχο και τον
αρμόδιο υπάλληλο ελέγχου-επόπτη του Δήμου. Στη συντήρηση συμπεριλαμβάνεται και το γέμισμα των
δεξαμενών νερού-υγρών, μιας και οι συγκεκριμένες δεν θα συνδέονται σε υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσηςαποχέτευσης και οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την υγιεινή του χώρου και σωστή λειτουργία τους.
Επιπλέον, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία και να λάβει όλα τα
μέτρα ασφαλείας-άδειες που τυχόν προβλέπονται, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ατυχήματα
από την τοποθέτησής τους (τηρώντας τις αποστάσεις από δρόμος, νησίδες κτλ), καθώς και για το
προσωπικό που χρησιμοποιεί-απασχολεί για τις εργασίες αυτές για όλη την διάρκεια αυτής φέροντας
ακέραια και μονομερώς την ευθύνη για αυτό.
Πριν την διαδικασία σύναψης σύμβασης, θα πρέπει ο ανάδοχος να προσκομίσει ασφαλιστήριο
συμβόλαιο αστικής ευθύνης που θα περιλαμβάνει τυχόν βλάβη που θα προκληθεί στο περιβάλλον ή σε
τρίτους τόσο κατά την τοποθέτησης των χημικών τουαλετών όσο και κατά την διάρκεια μίσθωσης αυτών.
Η διαχείριση των αποβλήτων (που θα συγκεντρώνονται στην δεξαμενή κλειστού τύπου στην οποία
θα τοποθετηθεί το χημικό υγρό), θα γίνεται με ορθό περιβαλλοντικά τρόπο και θα είναι σύμφωνη με την
εθνική νομοθεσία και θα παραδίδονται με απόδειξη παράδοσης (την οποία θα προσκομίσουν στον Δήμο
Αλεξανδρούπολης) στο φορέα που δηλώθηκε και είναι υπεύθυνος για παραπέρα διαχείριση των
απολυμάτων. Επιπλέον θα αναγράφεται στο δελτίο παραλαβής και η ποσότητα αυτών.
Άρθρο 15ο:
Παρακολούθηση Εκτέλεσης Σύμβασης
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με απόφασή του τμήματος που θα διαχειριστεί τον κωδικό
χρηματοδότησης, θα ορίσει ένα υπάλληλο ως «Επόπτη» για την παρακολούθηση της σύμβασης, με
καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας.
Ο επόπτης θα λειτουργεί ως συντονιστής των παραλαβής των εργασιών της μίσθωσης και ελέγχου
της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 216 παρ.2 του Ν.4412/2016.
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Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, 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 επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και
εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. (άρθρο 216 παρ.3 του
Ν.4412/2016)"
Επιπλέον, στα έγγραφα ‘όπως θα αναφέρεται στην σύμβαση, θα τηρείται από τον ανάδοχο
ημερολόγιο - βιβλίο εργασιών θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία, στο οποίο καταγράφονται η
τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και
ειδικότητα για την παροχή της υπηρεσίας, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την
εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να
σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Το ημερολόγιο φυλάσσεται
στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη
έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί (άρθρο 216 παρ.4 του Ν.4412/2016).
Επιπρόσθετα, όταν προβλέπεται η τήρηση ημερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν στοιχειό για
την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 216
παρ.4 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 16ο:
Ενδεικτικά Σημεία Τοποθέτησης
Κατόπιν αιτήματος των πολιτών, της εισήγησης του Αντιδημάρχου Καθαριότητας Περιβάλλοντος
και Πρασίνου και της προηγηθείσας εμπειρίας από την τοποθέτηση αυτών σε προηγούμενα έτη η
υπηρεσία προτείνει την τοποθέτησή τους στα κάτωθι σημεία:
Για την Δωδεκάμηνη (12-μήνες) χρήση:
1. Στην οδό Παπαναστασίου χρήση δυο (2) χημικών τουαλετών ανδρών / γυναικών.
2. Στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του ΚΑΠΗ χρήση δυο (2) χημικών τουαλετών ανδρών /
γυναικών και μία (1) τουαλέτα Ανδρών για εξυπηρέτηση ων οδηγών ταξί.
3. Στο Λιμάνι – Πλατεία Φάρου χρήση δυο (2) χημικών τουαλετών ανδρών / γυναικών και μία (1)
τύπου Α.Μ.Ε.Α.
4. Στην Περιφερειακή Οδό Πέντε Νεομαρτύρων, στο ύψος των στρατοπέδων χρήση δυο (2) χημικών
τουαλετών ανδρών / γυναικών.
5. Επί της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης – Νέας Χιλής χρήση δυο (2) χημικών τουαλετών ανδρών /
γυναικών.
6. Στο πάρκινγκ του Εγνατία δυο (2) χημικές τουαλέτες ανδρών / γυναικών.
7. Στις Φέρες χρήση δυο (2) χημικών τουαλετών ανδρών / γυναικών, εντός πεζοδρομίου στην οδό
που γίνεται η λαϊκή αγορά.
Για την Τετράμηνη (4-μήνες) χρήση:
1. Στην παραθαλάσσια ζώνη Χιλής, Μάκρης σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες μη οργανωμένων
παραλιών χρήση τριών (3) χημικών τουαλετών τύπου Α.Μ.Ε.Α. καθώς και δυο (2) χημικών
τουαλετών ανδρών / γυναικών.
2. Στην παραθαλάσσια ζώνη Δικέλλων σε δυο διαφορετικές τοποθεσίες μη οργανωμένων παραλιών
χρήση τεσσάρων (4) χημικών τουαλετών ανδρών / γυναικών.
Για την ημερήσια χρήση για διάστημα 85 ημερών:
1. Επιλογή χώρων στους οποίους γίνονται ολιγοήμερες εκδηλώσεις, (εμποροπανηγύρεις, εκδηλώσεις
κ.α.), εντός των ορίων του Καλλικρατικού Δήμου της Αλεξανδρούπολης.
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Όλες οι παραπάνω θέσεις μπορούν να αλλάξουν ή και να μεταβληθούν κατόπιν συνεννοήσεως και
σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας που τυχόν μπορεί να προκύψουν. Όλες οι μεταβολές στον χρόνο
και στον χώρο μπορούν να γίνουν εντός των ορίων του Καλλικρατικο9ύ δήμου της Αλεξανδρούπολης.
Άρθρο 17ο:
Ρήτρες Ποινικές
Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα παραπάνω τόσο για την χρήση όσο και για την συντήρησηαντικατάσταση των χημικών τουαλετών. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μετά από εισήγηση βάση αποδείξεων
για την μη τήρηση των όρων της παρούσης, να κάνει περικοπή για κάθε μια ή για το σύνολο των χημικών
τουαλετών της σύμβασης το μηνιαίο αντίτιμο αυτών.
Για παράδειγμα εάν δεν γίνει ο σωστός καθαρισμό για την Χ τουαλέτα μετά από την έγγραφη ειδοποίηση
και ενημέρωση του αναδόχου μετά το πέρα του υπολοίπου μήνα, μπορεί να γίνει ποσοστιαία μείωση ή
και περικοπή σε ολόκληρο το μηνιαίο μίσθωμα. Αυτό μπορεί να γίνει για όλες τις κατηγορίες εφόσον
συντρέχει λόγος της εφαρμογής της ρήτρας.
Άρθρο 18ο:
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.

Αλεξανδρούπολη 15/04/2021

Ο Συντάξας

Ο Ελέγξας Προϊστάμενος του
Τμήματος Καθ/τας

π. Απόστολος Οικονομίδης
MSc Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Αναστασιάδης Ιωάννης
ΔΕ Επόπτης Καθ/τας

Ο Πρ/νος Δ/νσης
Καθ.Περ/ντος &Πρασίνου

Πατλακίδης Κωνσταντίνος
Γεωπόνος Τ.Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Κάλυψη Αναγκών εντός της πόλης για τις Λαϊκές Αγορές – Περιφερειακός Δρόμος – μη
οργανωμένες παραλίες – θέση στάθμευσης οχημάτων κ.α. διάρκειας 16 μηνών.

Α/Α
1α
1β
2α
2β
3

Τεμάχιο

Χρόνος σε
μήνες/ημέρες

15

12/365

6

4/122

Χημική
κινητή
τουαλέτα Α.Μ.Ε.Α.

1

12/365

3

4/122

Χημική
τουαλέτα

1

85 μέρες

ΕΙΔΟΣ
Χημική
τουαλέτα

κινητή

κινητή

Τιμή
μονάδας
ανά μήνα

Δαπάνη €

ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του…………………………………………………………………….

-------------------------------------------------------------------------------------(Ημερομηνία προσφοράς)

---------------------------------------------------------------------------------------(Επωνυμία, υπογραφή οικονομικού φορέα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΕΥΔ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6019
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 /ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
/68132
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Έλσα Γκουβέντα
- Τηλέφωνο: 2551064231
- Ηλ. ταχυδρομείο: guve@alexpolis.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www. αlexpolis.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (CPV:
24955000-3)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: - Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
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πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [……]
φορέα
στην
ένωση
ή
κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·
 δωροδοκίαix,x·
 απάτηxi·
 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·


νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii·



παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
xvii
Εάν ναι, αναφέρετε :
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
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οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
xix
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxx:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiii
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του εργατικού δικαίουxxiv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxv; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxvi, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxxvii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
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iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
viii

Όπως 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).
ix

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

x

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xi

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiii

Όπως ορίζεται 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) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv

Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xv

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
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xxi

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxvi

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxvii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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