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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..26η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 12ης-12-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..369/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..26ης/12-12-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .12η ∆εκεµβρίου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, 
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 
.41022/8-12-2017.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου 
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση νέας µελέτης και όρων διακήρυξης για την 
προµήθεια σετ αλατιέρας – λεπίδας αποχιονισµού συνολικού ποσού 
61.380,00€, συµπ/νου ΦΠΑ». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «∆ιόρθωση της αριθ. 346/2017 ΑΟΕ µε θέµα έγκριση 
δαπάνης και διάθεση ». 
3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 11.389,65€ 
(εκ των οποίων ΦΠΑ 24% 2.204,45€) για την πληρωµή του 6ου λογαριασµού 
της µελέτης «Κτηµατογράφηση-Πολεοδόµηση-Πράξη Εφαρµογής των 
επεκτάσεων Α΄ κατοικίας του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Κοινότητας 
Κρυονερίου», συµβατικής αµοιβής 1.213.627,47€ συµπερ. ΦΠΑ». 
4ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Παροχή 
Υπηρεσιών Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 1ο: «1) Έγκριση πρακτικών Νο1&2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2018-31.12.2018», συνολικής 
προσυπολογιζόµενης αξίας 66.700,00 και 2) Ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου».  

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού, ανακήρυξη οριστικού µειοδότη προµήθειας 
υπηρεσιών ταφών εκταφών στα Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, 
προϋπολογισµού δαπάνης 39,903,20€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την προµήθεια 
υπολογιστών , εκτυπωτών και λοιπού µηχανογραφικού εξοπλισµού».  

ΑΔΑ: 6ΣΗΗΩ93-Α2Χ



 

2 

ΘΕΜΑ 5ο:«Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδοτών  για την προµήθεια 
γραφικής ύλης – µικροαντικειµένων γραφείου – φωτοαντιγραφικού χαρτιού & 
εντύπων».  
ΘΕΜΑ 6ο: «5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2017».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την εκτέλεση της 
αριθ. 169/2017 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Μαραθώνα, σύµφωνα µε την αριθ. 278/2017 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή 
χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
323/2017 Α∆Σ».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
(ΧΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΗ) και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης για την Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης του Κλαδοφάγου 
Μηχανήµατος». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την «Προµήθεια Οργάνων 
Γυµναστικής για Πλατείες»».  

� ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και 
∆ιάθεση Πίστωσης Π/Υ ∆ήµου ο.ε. 2017 για την Ανάθεση «Παροχή 
Υπηρεσίας Εργασίας Οδοκαθαρισµού & Συντήρησης Καθαριότητας» 
του ∆ήµου ∆ιονύσου».  

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την ανάθεση της 
«Προµήθειας Οικοδοµικών Υλικών και Χρωµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Εκκένωσης Βόθρων»».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/01/2017 – 
30/06/2017».                            
    
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Kαλαφατέλης Ιωάννης 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος    
5. Τσούκας Παναγιώτης  
6. Στάικος Θεόδωρος 
7. Καρασαρλής Αναστάσιος 
  

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..369/2017.. 
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� ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και 

∆ιάθεση Πίστωσης Π/Υ ∆ήµου ο.ε. 2017 για την Ανάθεση «Παροχή 
Υπηρεσίας Εργασίας Οδοκαθαρισµού & Συντήρησης Καθαριότητας» 
του ∆ήµου ∆ιονύσου».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
Έχοντας υπόψη:  
 
α) τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η 
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση 
των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για 
τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, 
εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις),  
 
β) τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-
Υπηρεσίες-Μελέτες» του Ν.3463/06,  
 
γ) τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την 
εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,  
 
δ) την υπ' αριθ. 94/2017 Α∆Σ, µε την οποία έχει εγκριθεί η σκοπιµότητα για 

την ανάγκη 
 «Παροχή Υπηρεσίας Εργασίας Οδοκαθαρισµού & Συντήρησης Καθαριότητας 

(Οδών,  
Πλατειών κλ Κοινόχρηστων Χώρων των 7 ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του 

∆ήµου)»,  
 
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες του ∆ήµου, για: 

1. την έγκριση της µε αριθµό 36/2017 Μελέτης «Παροχής Υπηρεσίας 
Εργασίας Οδοκαθαρισµού & Συντήρησης Καθαριότητας», ενδεικτικού 
προϋπολογισµού 79.963,88 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
24% (CPV 90611000-3 µε τίτλο «Υπηρεσίες Οδοκαθαρισµού»),  

2. την έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού ανοικτού 
διαγωνισµού, τους οποίους συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών του 
∆ήµου,  

3. την έγκριση της ανωτέρω δαπάνης «Παροχή Υπηρεσίας Εργασίας 
Οδοκαθαρισµού & Συντήρησης Καθαριότητας» του ∆ήµου ∆ιονύσου, 
και  

4. τη διάθεση ισόποσης πίστωσης (79.963,88 €) σε βάρος του Κ.Α. 
20.6277.0005  ο.ε. 2017 και την εξόφληση των σχετικών δαπανών 
(ΠΑΥ ……./2017).  
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Η Οικονοµική επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-

Υπηρεσίες-Μελέτες» του Ν.3463/06,  
� τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & 

την εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,  
� την 94/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ και 1 ΚΑΤΑ 

 
Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Καρασαρλής για τους λόγους που δήλωσε 
στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
  

1. Εγκρίνει τη µε αριθµό 36/2017 Μελέτη «Παροχής Υπηρεσίας Εργασίας 
Οδοκαθαρισµού & Συντήρησης Καθαριότητας», ενδεικτικού 
προϋπολογισµού 79.963,88 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
24% (CPV 90611000-3 µε τίτλο «Υπηρεσίες Οδοκαθαρισµού»),  

2. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης του σχετικού ανοικτού διαγωνισµού, 
ως κατωτέρω: 

 
 

 
ΣΧΕ∆ΙΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Άγιος Στέφανος, 6/12/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                    Αριθ. Πρωτ :. 
 ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 Απόφ. ∆ηµάρχου: 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Βορριά Μαρία  
ΤΗΛ : 213 2030636.- Fax : 2132030630 
e-mail:vorria@dionysos.gr  
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ΘΕΜΑ : ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ 

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 79.963,88 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α  24% - 

(CPV) : . 90611000-3    - ΑΔΑΜ: 17REQ002203511 
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5. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ.Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29  

Πόλη ΑΓ,ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

Ταχυδρομικός Κωδικός 14565 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 2132030600 

Φαξ 2132030630 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο   

Αρμόδιος για πληροφορίες Μαρία Βορριά ,  

τηλ : 2132030636,  

e-mail : vorria@dionysos.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www dionysos.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ο  Δήμος  Διονύσου  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, 

Υποτομέας ΟΤΑ,  

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
1
 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δημόσιες υπηρεσίες 

(Οργανισμός Τοποικής Αυτοδιοίκησης 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 

www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: 

www.dionysos.gr  

δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι 

γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω 

εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

                                                 
1 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτηµα ΙΙ (Προκήρυξη Σύµβασης), Τµήµα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2015/1986 της 

Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δηµόσιες υπηρεσίες β) Άµυνα, γ) ∆ηµόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονοµικές και δηµοσιονοµικές υποθέσεις, στ) 

Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδοµές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισµός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης
2
 

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση προμηθειών  θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Φορέας 

χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο  Δήμος Διονύσου  

Η δαπάνη για την εν λόγω  σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 20.6277.0005 « παροχή 

υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, 

πλατειών κλπ κοινοχρήστων χώρων των 7 δημ. κοινοτήτων του Δήμου» σχετική πίστωση  

ποσού 79.963,88 € του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017  . 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείµενο της σύµβασης  είναι η  παροχή υπηρεσιών εργασιών οδοκαθαρισµού & 
συντήρησης καθαριότητας των 7 ∆ηµοτικών Ενοτήτων .            
Η παρούσα µελέτη συντάσσεται σε συνέχεια της υπ' αριθµό 94/11.05.2017 Απόφασης 
του ∆.Σ., η οποία ενέκρινε την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργείο της παροχής 
υπηρεσίας εργασίας οδοκαθαρισµού & συντήρησης καθαριότητας οδών, πλατειών 
και λοιπών κοινόχρηστων χώρων των επτά (7) δηµοτικών ενοτήτων του ∆ήµου. 
Η παροχή υπηρεσιών εργασιών οδοκαθαρισµού  αφορά την ανάθεση σε εξωτερικό 
συνεργείο 4ωρης καθηµερινής (5 ηµέρες την εβδοµάδα) εργασίας 12 ατόµων για 
χρονικό διάστηµα 6 µηνών, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών αναλώσιµων.   
Σκοπός της συγκεκριµένης ανάθεσης είναι να υπάρχει σε µόνιµη βάση ένα σταθερό 
επίπεδο ευπρέπειας και καθαριότητας στις ∆ηµοτικές Κοινότητες του ∆ήµου, καθώς 
το υπάρχον προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου δεν επαρκεί για την 
κάλυψη των αναγκών. Η εν λόγω προµήθεια θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” στην πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο µε βάση την τιµή (άρθρο 86). Ο ανάδοχος θα 
πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο εργατικό δυναµικό και τον κατάλληλο εξοπλισµό 
για την καλή παροχή των υπηρεσιών που θα περιλαµβάνονται στη σύµβαση και η 
οποία θα παρέχεται σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα των εργατών καθαριότητας του 
∆ήµου, σύµφωνα µε τις λειτουργικές ανάγκες και απαιτήσεις, προκειµένου το τελικό 
αποτέλεσµα να είναι άρτιο και σύµφωνο µε τους στόχους που έχουν τεθεί για την 
καθαριότητα και ευπρεπισµό των οδών και κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου.  
Β. Χώροι Παροχής Υπηρεσιών  
Οι εργασίες οδοκαθαρισµού θα αφορούν και τις επτά (7) ∆ηµοτικές Ενότητες του 
∆ήµου. 

                                                 
2 Άρθρο 53 παρ 2 εδάφ ζ  ν. 4412/2016 
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Οι οδοί, οι κοινόχρηστοι και οι λοιποί χώροι όπου ο ανάδοχος θα δραστηριοποιείται, 
κατανέµονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
δρόµοι  και πεζόδροµοι, 

πεζοδρόµια µε τις εσοχές των χώρων στάθµευσης, 

πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, και 

οδοί  λαϊκών αγορών, οι οποίες θα καθαρίζονται µετά το πέρας της λειτουργίας 
τους. 

Η συνολική έκταση των ανωτέρω χώρων (στο σύνολο των επτά ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 
του ∆ήµου) εκτιµώνται σε 600 στρέµµατα. 
 
 
 
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 90611000-3 « Υπηρεσίες 
Οδοκαθαρισµού» 
Προσφορές υποβάλλονται για  το σύνολο της παροχής υπηρεσίας εργασίες 
οδοκαθαρισµού  
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 79.963,88€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 64.487,00€  ΦΠΑ : 

15.476,88€). 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  σε έξι  6 µήνες3  
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης 
δίδεται στο 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  της παρούσας διακήρυξης.  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει 
4
 τιμής 

 

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

5: 
� του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

� του ν. 4314/2014 (Α' 265)6, “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) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007 -2013», 

                                                 
3 Στο συµφωνητικό αναφέρεται η ηµεροµηνία έναρξης και λήξης 

4 Άρθρο 86 ν.4412/2016  
5 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά 

στο κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, 

μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 
6 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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� 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) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1,   

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

� του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

� του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,7 

� του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  

� του άρθρου 68 “Συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 
3863/2010 (Α 115) “Νέο ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις 
στις εργασιακές σχέσεις  

� 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 ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις” , 

� του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)8  

� του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 
Εσωτερικών 

� του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,,  

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

� του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

� του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και 
Πολιτιστικά Θέµατα”,  

� 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 ∆ιατάκτες” 

� 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 

                                                 
7 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
8 Ειδικά η υποχρέωση δηµοσίευσης προκήρυξης σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας, 

που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγµατος καταργείται µε την επιφύλαξη της 
παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δηµοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφηµερίδα, που 
προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο διαγωνισµός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται µε την 
επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379. 
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� της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,  

� του ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): Άσκηση υπαίθριων εµπορικών 
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες 
διατάξεις.( άρθρο 107 τροποποιήσεις του ν .4412/2016 ( Α ‘ 147)) 

� 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. 

- του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την 
παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 
του άρθρου 22 του Ν.3536/07  

- του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

� την υπ’ αριθµ. 782/9160/31-3-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου για «Ορισµό 
Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου 

- την 94/11-05-2017   Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε 
η σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας 

- την αριθµ   …/……….2017  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε 
την οποία  συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών 
του ∆ιαγωνισµού. Ορίστηκαν ως ακολούθως : Τακτικά Μέλη 1)………………….  
2………………  3) …………….  Αναπληρωµατικά Μέλη 
1)………………………………………2)  …………………….. 

- την αριθµ   ………………./………………………2017  Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία  εγκρίθηκαν : α) η σχετική δαπάνη 
και η διάθεση της πίστωσης, στον Κ.Α. i) 20.6277.0005 µε την ονοµασία «παροχή 
υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας, οδοκαθαρισµού & συντ/σης καθαριότητας 
(οδών, πλατειών κλπ κοινοχρήστων χώρων των 7 δηµ. κοινοτήτων του ∆ήµου» µε 
ποσό 79.963,88  (ΑΑΥ ……….) β) η από 36/2017 Μελέτη της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και η τροποποίηση αυτής  και γ) οι όροι του ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια 
διαγωνισμού  

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ..../....../........και ώρα 
..........9 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
                                                 
9 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την 

πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 

60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία 

καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 

4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου 
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www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα ∆ιακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, προθεσµία είκοσι δύο  (22) τουλάχιστον ηµερών από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς 
και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του Συστήµατος βεβαιώνεται 
αυτόµατα από το Σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης  
 

1.6 Δημοσιότητα 
Α. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) . 
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε 
Συστηµικό Αριθµό :…………… 
Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο , 
σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  
 Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην 
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο 
διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)  
Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 
στη διεύθυνση (URL) :   www.dionysos.gr   στην διαδροµή 
http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60 
 Β. Έξοδα δηµοσιεύσεων 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚ

Η 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, 
του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

../12/2017 …../12/2017 
 

…/12/2017 
Ωρα 15:00 
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Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο και τυχόν επαναληπτικής  
δηµοσιεύσεις ,  βαρύνει τον Ανάδοχο   

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
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

10  
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 σύναψης11  είναι τα ακόλουθα: 
1. η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 

αυτής . 
2. Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης [ΤΕΥ∆] 
3.  οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
4. το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 
σύµβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική 

                                                 
10 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

11 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 

14 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο 

παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας 

ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63, της προκαταρκτικής 

προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών 

προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων 

για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών 

σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή 

περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και 

εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές 

πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του 

άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή 

υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 
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υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος. 
Επιβάλλονται στους οικονοµικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις µε σκοπό την 
προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων 
της σύµβασης : 
Απαίτηση  : Ο οικονοµικός φορέας αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει 
εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των 
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που 
προκύπτουν από αυτά. Οι οικονοµικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των 
απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο 
τρίτο πρόσωπο που χρησιµοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύµβασης. Για 
το σκοπό κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύµβασης υποβάλλει υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986 µε την οποία δηλώνει τα ανωτέρω. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το 
αργότερο ....... ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και 
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής 
συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από 
εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των 
ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο12. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων 
που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει 
δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.  
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 τέσσερις (4) 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

13. 
2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα.14 
                                                 
12 Πρβλ την µε αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» (άρθρο 14) 
13 Άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016 

14 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
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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).15 
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς 
και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι 
νόµιµα επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε 
από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από 
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί 
∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη 
χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
Επιτρέπεται αντίστοιχα 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 05-10-61. Η 
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 
του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό 
τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται και στην   αγγλική, χωρίς να 
συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα16. 

2.1.5 Εγγυήσεις
17 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 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 διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την 

                                                 
15 Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 
16 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν µέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
17 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
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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 και 
προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 
προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
2.2.1 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής  

1. ∆ικαίωµα 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 Σ∆Σ, 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.18 
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών 
συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή19 για την 
υποβολή προσφοράς20. Στην περίπτωση που ένωση οικονοµικών φορέων καταστεί 
ανάδοχος οφείλουν υποχρεωτικά και πριν τη σύναψη της σύµβασης να περιέλθουν σε 
συγκεκριµένη νοµική µορφή. 
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα 
µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.21   

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής22 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 
κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),  
εγγυητική επιστολή συµµετοχής23, που ανέρχεται στο ποσό των …… ευρώ24.  

                                                 
18 Στον βαθµό που καλύπτονται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την 

Ένωση Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συµφωνίες από τις οποίες δεσµεύεται η Ένωση, 
οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς των χωρών που έχουν 
υπογράψει τις εν λόγω συµφωνίες µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, 
τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς της Ένωσης 

19 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
20 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον 

οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, 

εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της 

αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 
21 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
22 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 
23 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 

συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων 

τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016) 
24 Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 

(περ. α παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).   
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Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων 
που συµµετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι µέχρι 
...................., άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη 
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 
2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:  
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης 
επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση 
απόφασης επ’ αυτών, και   
2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά 
του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα 
από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 
σύµβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού25  
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: 
2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους26:  
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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 
                                                 
25 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016 

26 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016.  
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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), 
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/∆ΕΥ 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 τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση 
του προηγούµενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου 
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την εθνική νοµοθεσία  ή/και 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. 
∆εν 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 τους27.  
2.2.3.3.

28
 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, 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 

                                                 
27 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή  στο τυποποιημένο 

έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
28

 Επισηµαίνεται ότι η πρόβλεψη της παρ. 3 για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό των παρ. 1 και 2 
αποτελεί δυνατότητα της A.A. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυµεί να 
προβλέψει τη σχετική δυνατότητα η A.A. διαγράφεται η παράγραφος  3 α ή/και β αντίστοιχα. 
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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.  

2.2.3.4. Αποκλείεται29 από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύµβασης, προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 
του ν. 4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει 
τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό 
φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας30,  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο 
οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισµού,  
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 
ν. 4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο 
παρεµβατικά, µέσα,  
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή 
του οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε 
άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης 
σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε 
ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις 
ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

                                                 
29 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 

ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και 

κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό 

ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη 

διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η 

επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα 

σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 

καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
30 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω 

των ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 

2.2.9.2.  
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(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να 
παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν 
αµφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το 
δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και 
καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.  
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, 
λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις 
ως άνω περιπτώσεις  
2.2.3.6. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.431 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 32. 
2.2.3.7. 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. 
2.2.3.8. 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. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας επί ποινής 
αποκλεισµού 33  

 Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύµβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το 
αντικείµενο των προς παροχή υπηρεσιών, «…………………………..ήτοι «ανάθεση 
σε εξωτερικό συνεργείο της παροχής υπηρεσίας εργασίας οδοκαθαρισµού & 
συντήρησης καθαριότητας οδών, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων των 
επτά (7) δηµοτικών ενοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου………….»  
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 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 

                                                 
31 Όπως προηγούµενη υποσηµείωση 

32 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
33 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει 
στη Σ∆Σ, 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. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν Πιστοποιητικό του 
οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος 
των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το είδος της υπό ανάθεσή 
προµήθειάς , θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος (να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) µήνες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών . 
2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια επί ποινής αποκλεισµού 34  
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς 
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς  θα πρέπει να έχουν  µέσο 
κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων τουλάχιστον 
διπλάσιο από τον προϋπολογισµό της προµήθειας χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή ύψους 
130.000,00 € και να αποδεικνύεται από αποσπάσµατα των ισολογισµών του 
αναδόχου ή από δήλωση περί του ύψους του κύκλου εργασιών. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα 
µικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο µέσος κύκλος εργασιών 
όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
διπλάσιος του προϋπολογισµού της προµήθειας χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 130.000,00 €. 
Ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελµατικών κινδύνων Ασφάλεια “ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ” της εταιρίας έναντι Τρίτων για σωµατικές βλάβες, θάνατο, ψυχική 
οδύνη, ηθική βλάβη, για υλικές ζηµιές σε αντικείµενα, ακίνητα, κινητά ή ζώα που θα 
προξενηθούν σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Θα καλύπτονται επίσης ζηµιές σε 
όµορες ιδιοκτησίες/ εγκαταστάσεις. 
 

                                                 
34 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. µπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που 

αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να διαµορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συµβάσεις άνω των 
ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.∆. (για τις συµβάσεις κάτω των ορίων), σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα µέσα 
απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισηµαίνεται, περαιτέρω, ότι µπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να 
διαµορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 
οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονοµικοί 
φορείς µε αναφορά σε συγκεκριµένα µεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη) , είτε 
ζητώντας από τους οικονοµικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούµενες πληροφορίες αναφέροντας τη µεθοδολογία 
µε την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δηµοσίων συµβάσεων 
και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια και η τεχνική και 
επαγγελµατική ικανότητα'' (Α∆Α ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  
παραδείγµατα. 

ΑΔΑ: 6ΣΗΗΩ93-Α2Χ



 

23 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα επί ποινής αποκλεισµού 35  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται36 : 
α) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών  να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 
µία σύµβαση παροχής υπηρεσιών  του συγκεκριµένου τύπου, συνοδευόµενη από 
βεβαίωση καλής εκτέλεσης των παρεχόµενων υπηρεσιών από το φορέα στον οποίο ο 
ανάδοχος παρείχε τις υπηρεσίες του, 
β) να διαθέτουν το απαραίτητο εργατικό δυναµικό και τον κατάλληλο εξοπλισµό για 
την καλή παροχή των υπηρεσιών που θα περιλαµβάνονται στη σύµβαση και η οποία 
θα παρέχεται σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα των εργατών καθαριότητας του ∆ήµου, 
σύµφωνα µε τις λειτουργικές ανάγκες και απαιτήσεις, προκειµένου το τελικό 
αποτέλεσµα να είναι άρτιο και σύµφωνο µε τους στόχους που έχουν τεθεί για την 
καθαριότητα και ευπρεπισµό των οδών και κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου 
γ) να διαθέτουν  αυτοκίνητο που θα χρησιµοποιείται για τη µεταφορά του προσωπικού 
και του εξοπλισµού. (προσκοµίζεται αντίγραφο της άδειας του αυτοκινήτου 
δ) να διαθέτουν πιστοποιητικά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 που έχουν 
εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων 
ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλόλητα των προϊόντων, 
επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα  
ε) να λαµβάνουν  µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύµβασης 
στ) να προσκοµίσουν υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, ,ότι επισκέφθηκαν τους 
χώρους στους οποίους θα παρέχονται οι υπηρεσίες προκειµένου να τους γνωρίζει 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης επί ποινής αποκλεισµού37 

Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να 
συµµορφώνονται µε: 
τα συστήµατα ποιότητας ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004, 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την 
                                                 
35 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, οι Α.Α. µπορούν να 

επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονοµικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους 
και τεχνικούς πόρους και την εµπειρία για να εκτελέσουν τη σύµβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. 
µπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονοµικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εµπειρίας, 
αποδεικνυόµενο µε κατάλληλες συστάσεις από συµβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. 
µπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούµενες επαγγελµατικές ικανότητες εάν 
διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόµενα συµφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της 
σύµβασης. Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύµβασης παροχής υπηρεσιών η επαγγελµατική ικανότητα των 
οικονοµικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα έργα µπορεί να 
αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσµατικότητας, της εµπειρίας και της αξιοπιστίας τους.  

 Οι Α.Α. µπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και 
να διαµορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συµβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.∆. (για τις 
συµβάσεις κάτω των ορίων),καθώς και τα µέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισηµαίνεται, περαιτέρω, ότι 
µπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαµορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα 
κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν 
οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς µε αναφορά σε συγκεκριµένα µεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς 
παραδόσεις/ υπηρεσίες τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειµενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε 
βάρος των συµµετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονοµικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούµενες 
πληροφορίες αναφέροντας τη µεθοδολογία µε την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την 
Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δηµοσίων συµβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα'' 
(Α∆Α ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγµατα. 

36 Όπως υποσηµείωση ανωτέρω 

37
 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση 

και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της 

σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 4412/2016) 
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τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς. 
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους 
πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται.  
Η εκτέλεση της εν λόγω προµήθειας  γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, 
αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονοµικών φορέων, από έναν από τους 
συµµετέχοντες στην ένωση αυτή ο οποίος µε το κατάλληλο προσωπικό και µέσα, θα 
αναλάβει την υλοποίηση της «……της παροχής υπηρεσίας εργασίας οδοκαθαρισµού 
& συντήρησης καθαριότητας οδών, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων των 
επτά (7) δηµοτικών ενοτήτων του ∆ήµου σύµφωνα πάντα µε τους όρους της 36/2017 
Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν 
βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 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 ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016), σύµφωνα 
µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα II,  το οποίο αποτελεί 
ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
Το ΤΕΥ∆38 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου 
εντύπου του Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και 
συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες 
της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε 
επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
(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 ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το οποίο υπογράφεται, επί 
ποινή απόρριψης της προσφοράς, µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα.  
 Άρθρο79Α 
Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης 
1. Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι 
δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα η 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 
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 αυτόν. 
2. Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόµιµος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά 
το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για 
συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
3. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης 
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το 
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από 
κάθε µέλος της ένωσης. 

                                                 
38 Το ΤΕΥ∆ περιλαµβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια 
αποκλεισµού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις  
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2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα39 
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά 
την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας 
και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ 
του ν. 4412/201640. 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι 
φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8)41. 
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα 
του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής 
ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 
2.2.3.442. 
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν 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 ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016 και  79A 
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 ισχύουν43. 
Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 
2.2.3 οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 
δικαιολογητικά

44: 

                                                 
39 Πρβ. Άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να 

προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα 

κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν 

απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα 

ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   
40 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
41 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
42 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη ∆ιακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους 

τους λόγους αποκλεισµού της εν λόγω παραγράφου. Συµπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 
4412/2016 

43 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

44 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: 
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 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 κατά τα ειδικότερα 
αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο, 
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται 
από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας  
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 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, 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 του κράτους - µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση 
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.4. 
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους 
- µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν 
στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού. 
γ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών45, 
εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρία . [Εξαιρούνται της 
υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας 
εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου 
εκπροσώπου τους]: 

                                                                                                                                            
 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.)  

 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), καθώς και 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.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
45 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
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Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του 
κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές  είναι ονοµαστικές, 
καθώς και αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον 
αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες 
πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά 
το δίκαιο της έδρας της, ονοµαστικές µετοχές προσκοµίζει πιστοποιητικό αρµόδιας 
αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι 
ονοµαστικές, αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε 
µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της 
εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση 
µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 
(τριάντα) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία 
έχει την έδρα της  δεν έχει ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί µη 
υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου, 
έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
µετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση µετόχων (µε 1%), 
σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην 
εταιρεία. Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί 
τους λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.  
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. ∆ύναται, 
ωστόσο, να  αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης µετόχων, και µόνο 
στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύµβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της 
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 
1673) «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005 όπως 
τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005» 46.και 
δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού 
φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
B. 2 Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας 
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 της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
                                                 
46 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
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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 απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. Ειδικότερα 
απαιτείται να διαθέτουν Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου όπου θα 
φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν 
δεν συνάδει µε το είδος της υπό ανάθεσή προµήθειάς , θα οδηγεί σε αποκλεισµό του 
συµµετέχοντος (να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών  
Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της 
παραγράφου 2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τους  αντίστοιχους 
ισολογισµούς  της επιχείρησης 47 . Αλλιώς θα προσκοµίζουν δήλωση περί του 
συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης,  κατά τις τρείς 
προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις  2014, 2015, 2016 Εάν 
ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και 
χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.48 
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί 
φορείς προσκοµίζουν: α) κατάλογο εκτελεσθέντων έργων ή σχετικές συµβάσεις, µε 
τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε ο Ανάδοχος κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2014, 
2015, 2016.) και σύµφωνα πάντα µε τους όρους της 36/2017 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος .  
β) κατάλογο του εργατικού δυναµικού  και αναλυτική περιγραφή του εξοπλισµό για 
την παροχή των υπηρεσιών που θα περιλαµβάνονται στη σύµβαση  
γ) αντίγραφο της άδειας του αυτοκινήτου που θα χρησιµοποιείται για τη µεταφορά του 
προσωπικού και του εξοπλισµού.  
δ) αναλυτική περιγραφή των µέτρων   περιβαλλοντικής διαχείρισης που λαµβάνουν 
κατά την εκτέλεση της σύµβασης 
ε) υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, ,ότι επισκέφθηκαν τους χώρους στους 
οποίους θα παρέχονται οι υπηρεσίες προκειµένου να τους γνωρίζει 
Β.5. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονοµικοί φορείς 
προσκοµίζουν πιστοποιητικά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 που έχουν εκδοθεί 
από επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων 
ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλόλητα των προϊόντων, 
επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα  
Β.6. 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 ∆.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 

                                                 
47 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I 

του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την 

πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα 

οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5. 
48 Η καταλληλόλητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της 

χρηματοοικονομικής του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 

4412/2016) 
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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. 
Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους49 που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση 
από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 
4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η 
εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση 
και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους 
οργανισµούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, 
συνιστά τεκµήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, 
τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται 
στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
Β.8. 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. 
Β.9. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη 
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση 
των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.50 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης51 

Κριτήριο ανάθεσης52 της Σύµβασης53 είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά: 
 βάσει τιµής54  

                                                 
49 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
50 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από 

ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
51 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιηµένο έντυπο 2 Παραρτήµατος II (Προκήρυξη σύµβασης), παρ. II.2.5 

Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
52 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται µε το αντικείµενο της σύµβασης, σύµφωνα µε την παράγραφο 8 

του άρθρου 86 του ν. 4412/2016. ∆ιασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσµατικού ανταγωνισµού και συνοδεύονται 
από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσµατική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από 
τους προσφέροντες, προκειµένου να αξιολογείται ο βαθµός συµµόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν 
υπάρχουν αµφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσµατικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις 
οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 
(Α∆Α ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

53 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιηµένο έντυπο 2 Παραρτήµατος II (Προκήρυξη σύµβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 
54 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαµηλότερης τιµής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν 

δίκαιο (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιµή είναι το µοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται 
µόνο βάσει αυτής 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι  
της ∆ιακήρυξης για  το σύνολο των  περιγραφόµενων  υπηρεσιών   
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 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 αυτής55. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την 
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 
.1.5.), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθµ. 
56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» 56. 
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται 
να διαθέτουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό το οποίο 
χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 
περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις 
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της 
ίδιας Υ.Α.  
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε 
υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 
και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας 
λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του 
διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της57. 
2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 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. 

                                                 
55 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
56 Συσχέτιση µε άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. 

εφαρµόζονται οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 
57 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη  «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο  
περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά 
περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά.  
Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα58, 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. 
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδας, τις 
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους 
προσφορά συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 
συστήµατος. Στην συνέχεια το σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα 
οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία 
που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 
παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει 
να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Επιπλέον,  οι 
οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν :  

• Ξεχωριστό αρχείο ψηφιακά υπογεγραµµένο µε την αναλυτική Τεχνική 
προσφορά τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε τους όρους της 
διακήρυξης(άρθρα 2.2.4-2.2.7) και µε την  από 36/2017 Μελέτη  του 
Παραρτήµατος  I  της ∆ιακήρυξης (επί ποινή αποκλεισµού)  
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα της εν 
λόγω προµήθειας , µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς 
αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα I. Επιπρόσθετα, στην Τεχνική 
Προσφορά θα πρέπει να περιγράφεται  τόσο η µεθοδολογία εκτέλεσης όσο και 
η συνολική διαχείριση  της σύµβασης . 

• Ξεχωριστό αρχείο ψηφιακά υπογεγραµµένα µε την αναλυτική Οικονοµική  
Προσφορά σύµφωνα µε το υπόδειγµα Παράρτηµα III   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους 
µέσω του Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και 
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων 
πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό 

                                                 
58 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της ως άνω υπουργικής απόφασης 
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φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα 
στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε 
πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά 
είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς 
και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).∆εν προσκοµίζονται 
σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική 
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 
ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Η  αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε 
οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε 
έντυπη µορφή και σε εύλογη προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία  
που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας

59. 
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 

Προσφορά»  
2.4.3.1  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν60: 
α) Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην 
παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/201661, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.9.1. της 
παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ 
το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιµη µορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 
διακήρυξης (Παράρτηµα...), 
β) εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 τις παραγράφους 
2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 
Τ.Ε.Υ.∆. για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές ( σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.4 -2.2.7 της διακήρυξης και υποβάλλοντας  
τα απαραίτητα έγγραφα  ) που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή και µε το 
κεφάλαιο “ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ” του Παραρτήµατος  Ι ης 
∆ιακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει 
των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόµενων υπηρεσιών, µε 
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω 
Παράρτηµα

62 63.  

                                                 
59 Σε περίπτωση που, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιµο από την Α.Α. να προσκοµιστούν στοιχεία 

πρόσφορα να αποδείξουν την οικονοµική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαµβάνει ανάλυση κόστους, 
περιγράφεται στο περιεχόµενο του υποφακέλου οικονοµικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   

60 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
61 ∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥ∆ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δηµόσιες 

συµβάσεις κατά τα αναφερόµενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  
62 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
63 Αυτά περιλαµβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκµηριώνουν την καταλληλόλητα των υπηρεσιών και βάσει των 

οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν 
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές των προς παροχή υπηρεσιών, σύµφωνα µε Παράρτηµα της 
∆ιακήρυξης και τυχόν υπόδειγµα τεχνικής προσφοράς. 
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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 παρούσα 
κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει  τιµής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα I  της 
διακήρυξης καθώς και στο Παράρτηµα III (υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς) 
Α. Τιµές 
Η τιµή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά µονάδα. 64 
[Αν στο ηλεκτρονικό σύστηµα δεν µπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονοµική 
προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονοµική προσφορά” 
την ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραµµένη και τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύµφωνα µε το υπόδειγµα που υπάρχει στο Παράρτηµα 
III της παρούσας διακήρυξης65) σε µορφή pdf.] 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την 
παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύµβασης66. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20.%. 
Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα 
υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.  
Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 
αναπροσαρµόζονται Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) 
δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που 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 αρχή67 στο 
κεφάλαιο ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του Παραρτήµατος Ι της 
παρούσας διακήρυξης.  
Οι συµµετέχουσες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή φύλαξης (εργολάβοι), 
επί ποινή αποκλεισµού, υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των 
άλλων, τα εξής: 
α) Τον αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 
β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας. 
γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι. 
δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες 
αποδοχές αυτών των εργαζοµένων. 
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, όταν πρόκειται για καθαρισµό 
χώρων. 
Τα ανωτέρω στοιχεία, επί ποινή αποκλεισµού, εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο 
της προσφοράς τους.  
Πρέπει επίσης να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των 
υπηρεσιών τους, των αναλωσίµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων 

                                                 
64 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται µε σαφήνεια η σχετική 

µονάδα π.χ.  ανθρωποώρες κ.α. 
65 Εφόσον παρέχεται από τη διακήρυξη. 
66 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
67 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
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υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να 
επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην 
οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενoι. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
68   

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για 
διάστηµα εκατόν ογδόντα ηµερών (180) µηνών 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, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής 
επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, 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
69 

H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
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 παρούσας70, 
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, 
δ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
ε) 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. 

                                                 
68 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
69 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
70 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

71 
Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρµόδιο 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το 
άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

5. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» την.....και ώρα......ή.....εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία προσφορών και ώρα... 

6. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

7. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που 
συνεχίζει σε επόµενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, 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. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα 
Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 
Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) Η αρµόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου72.  
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει 
πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και 
την αποδοχή ή/και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών µε βάση το κριτήριο 
ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια 
µπορεί να γίνονται και ενιαία. 
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 ορίζεται στην 
ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 

                                                 
71

 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16)  
72 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να 

έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
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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.  
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών 
προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την 
αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών µε βάση το οριζόµενο µε 
την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της 
σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή73 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 η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε 
κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των 
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές74.  
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση/αποφάσεις του 
αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους 
προσφέροντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ.  
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύµφωνα µε 
την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου 75 - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 
ηλεκτρονική  πρόσκληση µέσω του συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει 
εντός προθεσµίας,…δέκα  (10) ηµερών 76 από την κοινοποίηση της σχετικής  
ειδοποίησης σε αυτόν, 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 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της 
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και 
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών 
από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή.  

                                                 
73 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
74 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
75 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 

76 Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παραγρ. 1, του ως 

άνω άρθρου 103 του ν. 4412/2016). Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό 

ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικών μέσων' η Α.Α. δύναται, αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την 

έκδοση των δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει με τη διακήρυξη 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε σχέση με την ημερομηνία της πρόσκλησης, εντός του οποίου θα 

πρέπει να εκδίδονται πχ. ενός μηνός 
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Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
Αν µετά την ηλεκτρονική 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, µέσω του Συστήµατος, ειδοποίησής του. 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. 
Απορρίπτεσαι η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, και καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του 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 Τ.Ε.Υ.∆. ,  
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και 
µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συµµετοχής του77.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει 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 τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 
της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 
πρακτικού την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 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 είτε για την 
απόρριψη της προσφοράς  του προσωρινού αναδόχου . 
 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 έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του 
ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του 
συστήµατος.   
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της 
σύµβασης σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο 3.4.  
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύµβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 
3.4. της παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

                                                 
77 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
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β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός 
υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συµφωνητικού εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών 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, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε 
την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αµέσως επόµενη 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική 
Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από 
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 
νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και 
πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής 
κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής78 η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης 
πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε 
ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα 
επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή 
τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου 
οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης 
γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη 
δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της 
συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης79. 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά80 µέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας 
κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το 
σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), 
το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών81 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο 
από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 
του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή 
µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της 

                                                 
78  Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 
79  Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
80 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθµ. 56902/215 «Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

81   Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)”. 
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απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 
προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 
κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν 
προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ: 
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 
4412/2016. 
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 
προβλεπόµενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 
4412/2016. 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων 
πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της 
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του 
παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών 
από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής82. 
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ83. 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την 
άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 
του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των 
αναθετουσών αρχών. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα 
(10) ηµερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για 
την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα 
οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την 
προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά84. 

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 
∆ιαγωνισµού. 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.  

                                                 
82   Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016 
83   Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 του Π∆ 39/4.5.2017 – Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
84   Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης.  
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.  
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 . Το 
περιεχόµενό της 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, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν 
προκαταβολής.  
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται  στο σύνολό της µε την ολοκλήρωση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών.  
.  

4.2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι 
όροι της παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 
θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι 
οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.  

4.4 Υπεργολαβία 
∆εν επιτρέπεται η  Υπεργολαβία  
∆εν επιτρέπεται η συνολική ή τµηµατική  εκχώρηση της Σύµβασης 
 
 
 

4.5 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 
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του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου 
85 86 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης87 
4.6.1. 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 ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 
δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
4.6.2. Η σύµβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της 
παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 88. «Η περίπτωση γ' της παρ. 2 
του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α' 115) αντικαθίσταται ως εξής: «παρ Β του 
άρθρο 39 του ν. 4488/2017 Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις ∆ηµοσίου και λοιπές 
ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα 
ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις.» 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  
5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο :  

• Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά σε ευρώ (€),µετά από την έκδοση 
εντάλµατος πληρωµής από το Τµήµα Λογιστηρίου µέσω της Ταµειακής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου 

Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµών 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωµή. 
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., 
την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:.  
                                                 
85 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016 
86 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση 

αυτή και εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να 

περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της 

σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι 

ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, 

καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις 

ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α 

ΤΟΥ Ν. 4412/2016). 
87 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 

88 Το εν λόγω εδάφιο προστίθεται από την Α.Α. στην περίπτωση θ, μόνο εφόσον η διακήρυξη αφορά σε 

ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών καθαρισμού ή/ και φύλαξης, άλλως διαγράφεται. 
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α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 
Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό 
αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για 
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών 
σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπερ. της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται επί όλων των συµβάσεων 
που υπάγονται στον N.4412/2016, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης 
χρηµατοδότησης, οι οποίες συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος της κοινής 
υπουργικής απόφασης του πέµπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση αυτή 
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, 
ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β' και Π.∆. 57/17 (ΦΕΚ 
88/20.06.2017 τεύχος Α'): Οργανισµός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών. ) 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις α, β, γ,  υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου 3 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20.%. 
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, 
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος89 από την σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 
συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύµφωνες µε 
την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία 
εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει 
συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, 
θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη 
των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση 
παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε 
τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσµίας συµµόρφωσης.  
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µετά από 
κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 
Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016 αποκλεισµός από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων 
συµβάσεων. 
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
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α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 
50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση 
τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 
2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσµα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς 
ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες 
από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και 
δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι 
υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη 
συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση 
ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του 
αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης90  
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάµει των όρων  των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου – 
Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει 
προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του 
φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύµβαση 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 αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή. 
 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα 
διενεργηθεί από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών –Τµήµα Προµηθειών και 
∆ιαχείρισης υλικών  η οποία και θα εισηγείται  στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 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.  
6.1.2. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση 
της σύµβασης ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την 
ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας ή 
των εξυπηρετούµενων από την σύµβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται 
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επιµέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύµβασης. Σε αυτή την περίπτωση 
ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 
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. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης91  
6.2.1. Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της και από 
τα δύο συµβαλλόµενα σε έξι  (6) µήνες   
6.2.2. Μπορεί όµως να παραταθεί η χρονική διάρκεια της σύµβασης για όσο κρίνει 
αναγκαίο ο ∆ήµος ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του 
ή µέχρι τη διενέργεια του επόµενου διαγωνισµού και όχι πέραν του 3µηνου και 
σύµφωνα παντα µε το άρθρο 217 του Ν.4412/2016   
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα 
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να 
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου 
µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της 
παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε 
το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  
Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 
22192 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο Παράρτηµα Ι 
της παρούσας και τις υπ’ άριθµ 158/25-05-2017  &174/30-5-2017 Αποφάσεις 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου  Κατά τη διαδικασία παραλαβής 
διενεργείται ο ως άνω έλεγχος µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και 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 καταλληλόλητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν 
µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, µε 
αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και 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/και 
παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. 
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο 
όργανο µε απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν 
παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία 
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υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, 
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του 
αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι σύµφωνα 
µε την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές 
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπόµενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων93.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση94  
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων 
υπηρεσιών ή /και παραδοτέων γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου 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. 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής95  
∆εν επιτρέπεται η αναπροσαρµογή των τιµών καθ' όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης ή της χρονικής παράτασης  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης (προσαρμοσμένο από 
την Αναθέτουσα Αρχή) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ  36 / 
2017 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       
 Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
          

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Α. Γενικά 
 
Η παρούσα µελέτη συντάσσεται σε συνέχεια της υπ' αριθµό 94/11.05.2017 Απόφασης 
του ∆.Σ., η οποία ενέκρινε την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργείο της παροχής 
υπηρεσίας εργασίας οδοκαθαρισµού & συντήρησης καθαριότητας οδών, πλατειών και 
λοιπών κοινόχρηστων χώρων των επτά (7) δηµοτικών ενοτήτων του ∆ήµου. 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παρούσας µελέτης είναι για δαπάνη 79.963,88 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% και αφορά την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργείο 
4ωρης καθηµερινής (5 ηµέρες την εβδοµάδα) εργασίας 12 ατόµων για χρονικό 
διάστηµα 6 µηνών, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών αναλώσιµων.    
   
Σκοπός της συγκεκριµένης ανάθεσης είναι να υπάρχει σε µόνιµη βάση ένα σταθερό 
επίπεδο ευπρέπειας και καθαριότητας στις ∆ηµοτικές Κοινότητες του ∆ήµου, καθώς το 
υπάρχον προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου δεν επαρκεί για την 
κάλυψη των αναγκών.  
 
Η εν λόγω προµήθεια θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
“∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά,µόνο µε βάση την τιµή (άρθρο 86). 

 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο εργατικό δυναµικό και τον 
κατάλληλο εξοπλισµό για την καλή παροχή των υπηρεσιών που θα περιλαµβάνονται 
στη σύµβαση και η οποία θα παρέχεται σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα των εργατών 
καθαριότητας του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις λειτουργικές ανάγκες και απαιτήσεις, 
προκειµένου το τελικό αποτέλεσµα να είναι άρτιο και σύµφωνο µε τους στόχους που 
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έχουν τεθεί για την καθαριότητα και ευπρεπισµό των οδών και κοινοχρήστων χώρων 
του ∆ήµου. 
 
Το CPV της εν λόγω προµήθειας είναι 90611000-3 «Υπηρεσίες 
Οδοκαθαρισµού». 
 
Β. Χώροι Παροχής Υπηρεσιών  
 
Οι εργασίες οδοκαθαρισµού θα αφορούν και τις επτά (7) ∆ηµοτικές Ενότητες του 
∆ήµου. 
 
Οι οδοί, οι κοινόχρηστοι και οι λοιποί χώροι όπου ο ανάδοχος θα δραστηριοποιείται, 
κατανέµονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
 
δρόµοι  και πεζόδροµοι, 
πεζοδρόµια µε τις εσοχές των χώρων στάθµευσης, 
πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, και 
οδοί  λαϊκών αγορών, οι οποίες θα καθαρίζονται µετά το πέρας της λειτουργίας τους. 
 
Η συνολική έκταση των ανωτέρω χώρων (στο σύνολο των επτά ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων του ∆ήµου) εκτιµώνται σε 600 στρέµµατα. 
   
Αναλυτικότερα, οι εργασίες οδοκαθαρισµού θα αφορούν σε όλες τις οδούς και 
στους κοινόχρηστους χώρους σε κάθε ∆ηµοτική Κοινότητα οι οποίοι, είτε είναι 
ήδη ενταγµένοι σε τακτικό πρόγραµµα οδοκαθαρισµού, είτε σε περιστασιακό 
ή δεν περιλαµβάνονται καθόλου στο πρόγραµµα, λόγω έλλειψης 
προσωπικού, και ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: 
 
 
 
 
Άγιος Στέφανος 
Πλατεία ∆ηµοκρατίας και γύρω από αυτήν, Λ. Μαραθώνος, δρόµοι γύρω από 
το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο, 
Εκκλησία, Ε. Πεντζερίδου, Κωνσταντινουπόλεως, Καραολή & ∆ηµητρίου, 
Σαρανταπόρου, Θερµοπυλών, Κωστή Παλαµά, ∆εληγιάννη, 
∆ρόµοι Συνοικισµού Ποντίων, 
∆ρόµοι γύρω από το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο, 
∆ρόµοι γύρω από το Γυµνάσιο και Λύκειο, 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μυστρά, Σωτήρος, Αναπαύσεως, 
Λόφος Νυµφών: Μουσών, Χαρίτων, Ελ. Βενιζέλου, Νυµφών, Χανίων, 
Ηρακλείου, 
∆άσος Κουρεµένου: Καποδιστρίου, Πλατεία Οάσεως, Αγίας Λαύρας, 
Ιωαννίνων, 
Κεντρικό ∆ηµαρχείο: Ζιµπίλογλου, Αθ. ∆ιάκου, 28ης Οκτωβρίου, Σίλης, 
Πευκών, 
Περιοχή Αγίου ∆ηµητρίου: Σπάρτης, Κορίνθου, Ναυπάκτου, Σουλίου, 
Σωκράτους, 
Περιοχή Αγίας Παρασκευής: Πάρνηθος, Ολύµπου, Καππαδοκίας, Κρυστάλη, 
Παρνασσού, Ρόδων Σουλίου 
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Κρυονέρι 
Πλατεία Μικράς Ασίας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα, Λεωφ. Κρυονερίου, 
Ανοίξεως, Πολυτεχνείου, λεύκης, Παραδείσου, Σολωµού, Αγ. ∆ηµητρίου, Αγ. 
Τριάδας, Ολυµπιονικών, Υψηλάντους, ∆άφνης, Γ. Ζηκίδη, ∆ηµοκρατίας, 
παράδροµοι των κεντρικών οδών. 
 
Άνοιξη 
Οικισµός Ανθέων: Κυκλαµίνων, 
Νεκροταφείο, 
Πλατεία Άνοιξης, Αθηνών – Χαλκίδος, 
Ηρώων – Παιδική Χαρά, 
Ναυαρίνου, Σολωµού, Φ. Καρρά, 
Πλατεία Αγίας Παρασκευής γήπεδο τένις, 
Λ. Ανοίξεως, Παιδική Χαρά, 
Μυτιλήνης Παιδική Χαρά 
Μ. Αλεξάνδρου, Κύπρου, Κρήτης, Β. Ηπείρου, Τζων Κένεντυ, Αναπαύσεως, 
Ρήγα Φερραίου 
Λυκαβηττού, Αναχωρητών, Νυµφών, Μεσολογγίου, Πάρου, Αρχιλόχου, 
∆ωδώνης, Πάρου, Μακεδονοµάχων, Καρδίτσης, Ειρήνης, Ορφέως, Κ. 
Παλαιολόγου, Υακίνθου, Ελ. Στρατού, Αµυγδαλέας, Χρυσανθέµων, 
Γιασεµιών, Μιµόζας, Ναρκίσσου, Μενεξέδων - Πλατεία, Ορτανσίας, 
Τριανταφυλλιάς, Αγρινίου, Αγράφων, Αστυπάλαιας, Ανεµώνης, Ορέστη, 
Λήµνου, Σάµου, Αγ. Παρασκευής, Αγ. Θεοδώρων, Ρόδων, Μπότσαρη, 
Καραϊσκάκη, 
Κολοκοτρώνη, Πλατεία Μαυρογένους, Πλατεία Αρµονίας, Πλατεία Πλαστήρα, 
Μυρτιάς, Κρίνων, Φιλελλήνων, Πρωταγόρα, Φαέθοντος, Καλλιόπης, Θάλειας, 
Ουρανίας, Μακεδονίας, Αγαµέµνονος, Ευδοκίας, Πευκών, Τυρταίου, Αλκαίου, 
Ηρακλείου, Κυκλάδων, Θράκης, Αρχιµήδους, ∆ωδεκανήσου, Νιόβης, 
Θεµιστοκλέους παιδική χαρά, Ελυσσαίου, Αγίου Μάρκου, ∆ιονύσου, 
ηφαίστου, Κίρκης, Πηνελόπης, Περσεφόνης,  
28ης Οκτωβρίου πλατεία, Μπάσκετ, Αγ. Αγγέλων, Αγ. Νησιώτη, ∆ήµητρας, 
Αθηνάς, Άρεως, Πρωτέως, Σκουφά, Ξάνθου, Γαζή, Υψηλάντου, Ελ. 
Βενιζέλου, Νίκης τέρµα µπάσκετ πλατεία, Μονεµβασιάς, ∆ηµιτσάνης, 
Σαλαµίνος 
 
Ροδόπολη 
Αγίου Ιωάννου, Ροδοπόλεως, Χρυσανθέµων, Λήµνου, Κεφαλληνίας, 25ης 
Μαρτίου, Κέρκυρας,  
Αγράφων, Νεκροταφείο, 
Πλάτωνος, Αραχώβης, Αρκαδίας, Ακόβου, ∆εξαµενής, Ναυπλίου, Άνδρου, 
Μουσών, Θάλειας, Ευτέρπης , Καλυψούς, ∆ηµοκρατίας, Περιάνδρου, Πνυκός 
 
Σταµάτα 
Πλατεία Σταµάτας, Πλατεία Πιπεροπούλου, Πλατεία Ηλιοπούλου, Πλατεία 
Αγοράς, Πλατεία Αγ. Σωτήρος, Πλατεία Αγ. Τιµοθέου, Πλατεία Μαγγινέϊκων, 
Πλατεία Ελευθερίας, 
Πιπεροποούλου και καθέτους, 
Κωνσταντινουπόλεως και καθέτους,  
Παπανικολή, Κολοκοτρώνη,  
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Λ. Σταµάτας – ∆ροσιάς και καθέτους, 
Κουτσουµπρή, Έκτορος, Νεφέλης, Αγίου Κωνσταντίνου, Αϊ Λιά – Μακεδονίας, 
Μαραθονοδρόµου Φειδιπίδη, Ρόδων 
 
∆ροσιά 
Κεντρική Πλατεία Εθνικής Αντίστασης 
Εκκλησία 
Πλατεία Ποντιακού Ελληνισµού, Πλατεία Κορολή, Πλατεία ∆άφνης, Πλατεία 
Σεµέλης,  
Πλατεία Αριάδνης, Πλατεία Αφροδίτης, Μακρυγιάννη 
Γρηγορίου Λαµπράκη, Κωνσταντινουπόλεως, Ροδοπόλεως, Λεωφόρος 
∆ιονύσου, Τραπεζούντος 
 
∆ιόνυσος 
Λεωφ. Μητροπολίτη Κυδωνιών, Λεωφ. Αιολίδος, Λεωφ. Καϊρη,  
Προµηθέως, Ανακτορείας, ∆εινοκράτους, Τερψιχόρης, Ευτέρπης, Πλάτωνος, 
Μουσών, Κολοκοτρώνη, Ρήγα Φεραίου, Αθανασίου ∆ιάκου, Καρκαβίτσα, 
∆ηµοκρατίας, Αρκαδίας, Μαγνησίας, Εθνικής Αντίστασης, Κίου, Αττάλου, 
Στρατή Καρρά, Πεζοναυτών, Βωµού ∆ιονύσου 
Αρµονίας, Κάδµου 
 
Γ. Περιγραφή Υπηρεσιών  
 
Η παροχή της υπηρεσίας οδοκαθαρισµού του αναδόχου θα γίνεται σε καθηµερινή 
βάση για 5 ηµέρες την εβδοµάδα, από 12 εργάτες, για τέσσερις (4) ώρες ηµερησίως 
και για διάστηµα έξι (6) µηνών. 
 
Πρόκειται δηλαδή για την παροχή υπηρεσίας οδοκαθαρισµού: 
4 ώρες ηµερησίως x 5 ηµέρες την εβδοµάδα x 12 εργαζοµένους =  240 εργατοώρες 
εβδοµαδιαίως  για συνολικό χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την υπογραφή της 
σύµβασης.  
 
Η εν λόγω υπηρεσία θα εκτελείται σύµφωνα µε το πρόγραµµα που καταρτίζεται από 
το Τµήµα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, 
Καθαριότητας & Πρασίνου του ∆ήµου. 
 
Σε περίπτωση έκτακτων και επειγουσών αναγκών παρέµβασης (π.χ. λάδια σε 
οδόστρωµα από τροχαίο ατύχηµα, µη προγραµµατισµένες συγκεντρώσεις κλπ.), ο 
ανάδοχος οφείλει να µεριµνά, σε συνεργασία µε το λοιπό προσωπικό του Τµήµατος 
Καθαριότητας και σύµφωνα µε τις υποδείξεις, για την τροποποίηση του ηµερήσιου 
προγράµµατος εργασιών του. 
 
Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο ανάδοχος είναι οι ακόλουθες: 
 
6. Χειρωνακτικός καθαρισµός των δρόµων, πεζοδρόµων, πεζοδροµίων και των 

κοινοχρήστων χώρων (πάρκων, πλατειών κλπ.) µε τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισµό. Στο 
πλαίσιο του καθαρισµού αυτού, ο ανάδοχος οφείλει να καθαρίζει και το χώρο γύρω από 
τους τροχήλατους κάδους ανακύκλωσης και σύµµεικτων απορριµµάτων.  

7. Τακτικός έλεγχος και άδειασµα των καλαθιών απορριµµάτων (παντός τύπου) από τις 
οδούς και τους κοινόχρηστους χώρους, στον πλησιέστερο τροχήλατο κάδο σύµµεικτων 
απορριµµάτων, καθώς και τοποθέτηση πλαστικής σακούλας σ' αυτά.  
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8. Χειρωνακτικός καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων, όπου θα λαµβάνουν χώρα 
πανηγύρια, εορταστικές εκδηλώσεις, αθλητικές εκδηλώσεις κλπ., πριν την έναρξη και µετά 
το πέρας λειτουργίας τους. 

9. Καθαριότητα και ευπρεπής διατήρηση του περιβόλου των εκκλησιών, πριν και µετά το 
πέρας εορτών και εκδηλώσεων, καθώς και κάθε φορά που θα υποδεικνύεται από το 
Τµήµα Καθαριότητας.  

10. Περισυλλογή νεκρών ζώων από οδούς και κοινόχρηστους χώρους. 
11. Έκτακτες επεµβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους για την προστασία πεζών και οχηµάτων, 

όπως καθαρισµός από λάδια, καύσιµα, κλπ. τροχαίων ατυχηµάτων. Η παρεχόµενη 
εργασία θα γίνεται µετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας. 

12. Χηµικός καθαρισµός ή βάψιµο µε χρώµα για καθαρισµό συνθηµάτων από στοιχεία αστικού 
εξοπλισµού, όπως παγκάκια, πινακίδες σήµανσης κλπ., µετά από υπόδειξη της 
Υπηρεσίας.  

Η προµήθεια του τεχνικού εξοπλισµού και των υλικών (π.χ. καθαριστικά, σακούλες, 
χρώµατα κλπ.) είναι υποχρέωση του αναδόχου και έχει συνυπολογιστεί στον 
προϋπολογισµό.  
 
Η καταλληλότητα αυτών θα ελεγχθεί και εγκριθεί κατά την έναρξη της σύµβασης από 
το Τµήµα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ∆ήµου. 
 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όχηµα για τη µεταφορά του προσωπικού του και 
του εξοπλισµού του στους χώρους εργασίας και τουλάχιστον 1 εκ των 12  εργατών θα 
πρέπει να διαθέτει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου προκειµένου να εκτελεί χρέη οδηγού.  
 
Το προσωπικό οφείλει να αναλαµβάνει την εργασία του την καθορισµένη ηµέρα και 
ώρα, µε βάση το εγκεκριµένο πρόγραµµα εργασίας, στο χώρο παροχής της. 
 
Έκαστος εργαζόµενος υποχρεούται στον οδοκαθαρισµό τουλάχιστον 1 χιλιοµέτρου 
οδού την ηµέρα. 
 
∆. Προσδιορισµός των Υλικών και των Μέσων Ατοµικής Προστασίας του 
Ανάδοχου 
 
Όλος ο αναγκαίος εξοπλισµός για την εκτέλεση της εργασίας, όπως χειρωνακτικά 
εργαλεία π.χ. σκούπες, φτυάρια, τσάπες, φαράσια και αναλώσιµα υλικά, θα καλυφθεί 
από τον ανάδοχο. 
 
Οι σακούλες που θα τοποθετούνται στα υπαίθρια καλαθάκια θα προέρχονται από την 
αποθήκη του ∆ήµου, από όπου θα τις παραλαµβάνει καθηµερινά ο ανάδοχος µε 
κατάλογο των χώρων - σηµείων που τις τοποθετεί. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και τον αντίστοιχο 
εξοπλισµό, ο οποίος πέραν των παραπάνω αναγκαίων εργαλείων, θα περιλαµβάνει 
τα υποχρεωτικά από τη νοµοθεσία µέσα ατοµικής προστασίας όπως γιλέκο 
ανακλαστικό, αδιάβροχη επένδυση για βροχή, παπούτσια ασφαλείας, γάντια 
προστασίας, γυαλιά προστασίας και καπέλο. Επίσης θα περιλαµβάνεται στολή 
εργασίας για προστασία από τις καιρικές συνθήκες αποτελούµενη από παντελόνι και 
µπουφάν εργασίας. 
 
Τα ανακλαστικά γιλέκα θα φέρουν το λογότυπο του ∆ήµου ∆ιονύσου.  
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Ε. Υποχρεώσεις Αναδόχου  
 
Καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε 
το Τµήµα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ∆ήµου και υποχρεούται να λαµβάνει 
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά µε την παροχή των υπηρεσιών του. 
 
Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ο ανάδοχος οφείλει να παρίσταται σε υπηρεσιακές 
συνεδριάσεις που αφορούν το έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα 
απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 
 
Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας τόσο για το 
προσωπικό όσο και για τον τεχνικό εξοπλισµό καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 
υπηρεσιών και µέχρι την ολοκλήρωση της σύµβασής του.  
 
Ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει δείγµατα των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν 
για τον καθαρισµό µετά την υπογραφή της σύµβασης, καθώς και σε περίπτωση 
τροποποίησή τους, για τον έλεγχο της καταλληλότητάς τους.  
 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει εγκαίρως στο Τµήµα Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης το τακτικό δεκαπενθήµερο ή µηνιαίο πρόγραµµα εργασιών, 
προκειµένου αυτό να εγκρίνεται σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα οδοκαθαρισµού των 
υπαλλήλων εργατών καθαριότητας του ∆ήµου, ώστε να επιτυγχάνονται οι εκάστοτε 
ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι για τον οδοκαθαρισµό του Τµήµατος.    
 
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αναπροσαρµόζει το πρόγραµµα ανάλογα µε τις 
εποχιακές ή άλλες ανάγκες και να ενηµερώνει εγκαίρως τον ανάδοχο για τις αλλαγές. 
 
Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει εµπειρία σε παρόµοιες εργασίες την τελευταία διετία 
και να διαθέτει τα κατάλληλα πιστοποιητικά µε τα οποία βεβαιώνεται η τήρηση 
προτύπων διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001 και ISO 14001, ή ισοδύναµα 
αυτών). 

 
ΣΤ: Ανάλυση ∆απάνης 
 
Η δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσας µελέτης έχει 
τέσσερα (4) µέρη.  
 
1. ∆απάνη Μισθοδοσίας Προσωπικού  
 
Όπως έχει προαναφερθεί, η παροχή υπηρεσίας οδοκαθαρισµού αφορά στην παροχή 
εργασίας από 12 εργάτες, για 4 ώρες ηµερησίως, 5 ηµέρες την εβδοµάδα. 
 
Οι αναλυτικοί υπολογισµοί που ακολουθούν για την εκτίµηση του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της παρούσας µελέτης έχουν γίνει µε βάση προσεγγιστικά 
λογιστικά δεδοµένα.   
 
(1): Ως τιµή ηµεροµισθίου λαµβάνεται το ποσό των 27,49€ το οποίο προκύπτει ως 

µία µέση τιµή ηµεροµισθίου για ένα εργατοτεχνίτη άνω των 25 ετών (µε µία (1) 
τριετία προϋπηρεσίας), κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του N. 4093/2012. 
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(2): Το ωροµίσθιο υπολογίζεται ως εξής: 27,49€ ηµεροµίσθιο x 6 ηµέρες  / 40 ώρες 
ανά εβδοµάδα = 4,1235  €/ώρα. 

(3): Οι ηµέρες εργασίας κατά το 6µηνο της χρονικής διάρκειας της σύµβασης που θα 
συναφθεί είναι:  
6 µήνες x 30 ηµέρες/µήνα = 180 ηµέρες : 7 ηµέρες την εβδοµάδα = 25,71 
εβδοµάδες x 5 ηµέρες παροχής της εργασίας (∆ευτ – Παρ.) που προβλέπεται 
στην παρούσα µελέτη = 128,57 ηµέρες παροχής εργασίας. 

  Εργατικό κόστος: 12 εργάτες x 128,57 ηµέρες παροχής εργασίας x 4 ώρες 
/ηµέρα x 4,1235 €/ώρα = 25.447,88 €.  

(4): Οι ηµέρες εργασίµων αργιών για έναν εργάτη ανά έτος είναι: 6 ηµέρες 
Άρα, η συνολική δαπάνη για 12 εργάτες µε αναγωγή στους 6 µήνες της 
σύµβασης (από τους 12 µήνες στο έτος) είναι: 
6 ηµέρες x 4 ώρες ανά ηµέρα x 4,1235 € ωροµίσθιο x 1,75 προσαύξηση 
ωροµισθίου x 12 εργάτες x 6/12 = 1.039,12 €. 

(5): Υπολογίζεται ως άθροισµα των δαπανών (3) και (4), ήτοι: 25.447,88 € +  
1.039,12 € = 26.487€. 

(6): Η προσαύξηση δαπάνης λόγω ∆ώρου Χριστουγέννων, ∆ώρου Πάσχα, 
Επιδόµατος Αδείας, Εργοδοτικών Εισφορών Κ.Β.Α.Ε. (26,71%) και Εισφοράς 
υπέρ Ε.Λ.Π.Κ. (20 €/εργατοτεχνίτη) για 12 εργάτες, µε αναγωγή στο χρονικό 
διάστηµα των 6 µηνών από τους 12 µήνες / έτος και στο ότι η εργασία αφορά σε 
20 ώρες αντί 40 την εβδοµάδα, προκύπτει ως εξής: 
∆ώρο Χριστουγέννων (∆.Χ.):  
25 ηµεροµίσθια x 27,49 € ηµεροµίσθιο x 1,04167 προσαύξηση ηµεροµισθίου x 12 
εργάτες  x 6/12  x 1/2  = 2.147,66 €. 
∆ώρο Πάσχα (∆.Π.):  
15 ηµεροµίσθια x  27,49 € ηµεροµίσθιο x 1,04167 προσαύξηση ηµεροµισθίου x 
12 εργάτες  x 6/12  x 1/2  = 1.288,60 €. 
Επίδοµα Αδείας (Ε.Α.):  
13 ηµεροµίσθια x  27,49 € ηµεροµίσθιο x 12 εργάτες  x 6/12  x 1/2 = 1.072,11 €. 
Σύνολο ∆απανών ∆.Χ. + ∆.Π. + Ε.Α. = 2.147,66 + 1.288,60 + 1.072,11 = 
4.508,37 €. 
Εργοδοτικές Εισφορές  Κ.Β.Α.Ε. (26,71%): 
Το ποσοστό 26,71% των εργοδοτικών εισφορών IKA ETAM για βαρέα προκύπτει 
µετά τη µείωση του συντελεστή 29,61%  περί εργοδοτικών εισφορών, κατ’ 
εφαρµογή των διατάξεων του Ν.4254/2014, κατά ποσοστό 2,9%, µείωση που 
ισχύει από 01.07.2014 (Εγκύκλιος ΙΚΑ 45/2014).  
(∆απάνη (5) + Σύνολο ∆απανών ∆.Χ. + ∆.Π. + Ε.Α.) x 26,71%, ήτοι (26.487 € + 
4.508,37€) x 26,71% = 30.995,37 x 26,71% = 8.278,86 €. 
Εισφορά υπέρ ΕΛΠΚ (20 €/εργάτη ετησίως, σύµφωνα µε Εγκύκλιο ΙΚΑ 
Ε40/573/17.7.2014): 20 € x 12 εργατοτεχνίτες = 240 €. 
Συνεπώς, η συνολική προσαύξηση της δαπάνης (6) προκύπτει: 
Σύνολο ∆απανών ∆.Χ. + ∆.Π. + Ε.Α. + Εργοδοτικές Εισφορές Κ.Β.Α.Ε. + 
Εισφορά υπέρ ΕΛΠΚ, ήτοι 4.508,37 € + 8.278,86 € + 240€ = 13.027,23 €. 

(7): Η συνολική δαπάνη αντικατάστασης για 12 εργάτες (αφορά τις 26 µέρες αδείας 
εκάστου εργάτη ανά έτος µε αναγωγή στους 6 µήνες της σύµβασης και στο ότι η 
εργασία αφορά 20 ώρες αντί 40 την εβδοµάδα) προκύπτει ως εξής: 
[Άθροισµα ∆απανών (5) + (6)] / 365 x 26 x 6/12 x ½, ήτοι (26.487€ + 13.027,23 
€) / 365 x 26 x 6/12 x ½ = 703,68 €. 

(8): Η συνολική δαπάνη των απαιτούµενων ηµεροµισθίων για 6 µήνες για 12 εργάτες 
προκύπτει ως εξής: 
 Άθροισµα ∆απανών (5) + (6) + (7), ήτοι 26.487€ + 13.027,23 € + 703,68 € = 
40.217,91 €. 

(9): Το ενδεικτικό, µερικό σύνολο της δαπάνης µισθοδοσίας του προσωπικού, µε 
υπολογισµό επιπλέον διοικητικού κόστους 8% για τη διοικητική υποστήριξη (π.χ. 
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γραµµατεία, λογιστήριο, τεχνικός ασφαλείας, κλπ) του εργατικού προσωπικού 
είναι:  

  40.217,91€ x 1,08 = 43.435,34 € και µε στρογγυλοποίηση προς τα άνω:  43.500 
€. 
 

Σηµειωτέον ότι όλα τα ανωτέρω είναι παραδοχές για την εκτίµηση του κόστους 
µισθοδοσίας για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσας µελέτης 
και δεν αποτελούν υπόδειξη προς τους ενδιαφερόµενους ή υποχρέωσή τους για την 
επιλογή του προσωπικού (ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, κλπ) που θα 
χρησιµοποιήσουν. 
 
2. Αναλώσιµα 
 
Οι δαπάνες αυτές περιλαµβάνουν τις δαπάνες προµήθειας τεχνικού εξοπλισµού 
(εργαλεία, µέσα ατοµικής προστασίας, κλπ.) και αναλώσιµων υλικών 
(απορρυπαντικών, απολυµαντικών, κλπ). 
 
Ειδικότερα, οι ανωτέρω δαπάνες αναλύονται ως ακολούθως: 
 
Σκούπες & Τσουγκράνες:  
12 εργαζόµενοι  x 2 σκούπες έκαστος κατά τη διάρκεια της σύµβασης  
= 24 σκούπες x 6 € ενδεικτική τιµή σκούπας = 144 € 
12 εργαζόµενοι  x 2 τσουγκράνες έκαστος κατά τη διάρκεια της σύµβασης  
= 24 τσουγκράνες x 8 € ενδεικτική τιµή σκούπας = 192 € 
Μερικό Σύνολο:336 € 

 
Σακούλες οδοκαθαρισµού: 
12 εργαζόµενοι  x 15 σακούλες έκαστος, ηµερησίως  
= 180 σακούλες x 130 εργάσιµες ηµέρες (της 6µηνης σύµβασης) =  
23.400 σακούλες x 0,15 € µοναδιαίο κόστος  σακούλας = 3.510 € 
Μερικό Σύνολο:3.510 € 

 

Είδη Ατοµικής Προστασίας: 
Γάντια:  
12 εργαζόµενοι x 2 ζευγάρια έκαστος κατά τη διάρκεια της σύµβασης =  
24 ζευγάρια x 3 € τιµή µονάδος = 72€ 
Γυαλιά: 
12 εργαζόµενοι x 1 ζευγάρι έκαστος κατά τη διάρκεια της σύµβασης =  
12 ζευγάρια x 3 € τιµή µονάδος = 36€ 
Μάσκα µε φίλτρο: 
12 εργαζόµενοι x 1 τεµάχιο έκαστος κατά τη διάρκεια της σύµβασης =  
12 τεµάχια x 23 € τιµή µονάδος = 276€ 

Παπούτσια ασφαλείας: 
12 εργαζόµενοι x 1 ζευγάρι έκαστος κατά τη διάρκεια της σύµβασης =  
12 ζευγάρια x 25 € τιµή µονάδος = 300€ 

 
 
Ανακλαστικό Γιλέκο: 
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12 εργαζόµενοι x 1 τεµάχιο έκαστος κατά τη διάρκεια της σύµβασης =  
12 τεµάχια x 7 € τιµή µονάδος = 84 € 

Μερικό Σύνολο: 768 € 

 
Στολή Εργασίας: 
Παντελόνι: 
12 εργαζόµενοι x 2 παντελόνια έκαστος κατά τη διάρκεια της σύµβασης =  
24 παντελόνια x 14 € τιµή µονάδος = 336 € 
Μπουφάν: 
12 εργαζόµενοι x 1 µπουφάν προστασίας από τις καιρικές συνθήκες έκαστος κατά τη 
διάρκεια της σύµβασης =  
12 παντελόνια x 24 € τιµή µονάδος = 288 € 
Νιτσεράδα: 
12 εργαζόµενοι x 1 τεµάχιο έκαστος κατά τη διάρκεια της σύµβασης =  
12τεµάχια x 48 € τιµή µονάδος = 576 € 

Μερικό Σύνολο:1.200 € 

 
Απορρυπαντικά, απολυµαντικά, καθαριστικά χρώµατος κατά εκτίµηση 120 €/ µήνα x 6 
µήνες: 720 € 
 
Σύνολο όλων των ανωτέρω αναλωσίµων µε στρογγυλοποίηση: 6.535 € 
 
Στο ανωτέρω ποσό περιλαµβάνεται και όποια τυχόν δαπάνη απαιτηθεί για τη 
συντήρηση των εργαλείων και συναφών ειδών εξοπλισµού. 
 
3.Έξοδα αυτοκινήτου 

Τα έξοδα αυτά περιλαµβάνουν: 

Ηµερήσιο κόστος ηµιφορτηγού αυτοκινήτου για µεταφορά προσωπικού και 
εξοπλισµού: 25 € / ηµέρα  

25 € / ηµέρα x130 εργάσιµες ηµέρες (της 6µηνης σύµβασης) =  3.250  € 

 

Ηµερήσια χιλιόµετρα (κατ' εκτίµηση) : 70 

Τιµή αποζηµίωσης/  χλµ.: 0,15 € 

Χιλιοµετρική αποζηµίωση (της 6µηνης σύµβασης): 70 χλµ/ ηµέρα x 0,15 €/ χλµ x 130 
εργάσιµες ηµέρες = 1.365 €. 

 
Σύνολο εξόδων αυτοκινήτου: 4.615 €   
 
4. Εργολαβικό όφελος 
 
Υπολογίστηκε για τον ανάδοχο ένα ποσοστό 18% εργολαβικού κέρδους, 
γενικών εξόδων (π.χ. ασφάλιση) και νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων 
κρατήσεων, βάση της κείµενης νοµοθεσίας (Ν. 4144/2013, άρθρο 22). 
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Ο Συντάξας       Θεωρήθηκε 
 
 
Σπυρίδων Μαντόπουλος     Απόστολος 
Παπαδόπουλος 
∆Ε38        Μηχανολόγος 
Μηχανικός 

      Προϊστάµενος ∆/νσης 
Περιβάλλοντος 

 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      
 Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
          
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 ∆απάνη Μισθοδοσίας 
Προσωπικού 

1 43.500 43.500 

2 Αναλώσιµα 1 6.535 6.535 
3 Έξοδα αυτοκινήτου 1 4.615 4.615 
  ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 54.650 

4 Εργολαβικό όφελος   9.837 
  ΣΥΝΟΛΟ  64.487 
  ΦΠΑ 24%  15.476,88 
  ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 79.963,88 

 
 
Ολογράφως: Εβδοµήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τρία ευρώ και 
ογδόντα οκτώ λεπτά. 

 
 
 
Ο Συντάξας       Θεωρήθηκε 
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Σπυρίδων Μαντόπουλος     Απόστολος 
Παπαδόπουλος 
∆Ε38        Μηχανολόγος 
Μηχανικός 

     Προϊστάµενος ∆/νσης 
Περιβάλλοντος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       
 Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
          
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο: Αντικείµενο  
 
Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την Παροχή Υπηρεσίας Εργασίας 
Οδοκαθαρισµού & Συντήρησης Καθαριότητας των 7 ∆ηµοτικών Ενοτήτων του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
Η συγκεκριµένη Παροχή Υπηρεσίας παρέχεται από εξωτερικό συνεργείο 4ωρης 
καθηµερινής (5 ηµέρες την εβδοµάδα) εργασίας 12 ατόµων για διάστηµα έως 6 
µηνών, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών αναλώσιµων, µε ενδεικτικό 
προϋπολογισµό δαπάνης 79.963,88 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 
 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις  
 
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης, έχουν εφαρµογή οι παρακάτω διατάξεις, 
όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας: 
 
 Ν 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας 
στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 
 
N. 4250/2014 (ΦΕΚ A’ 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α  ́161) και λοιπές ρυθµίσεις». 
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Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α  ́88) « Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική 
Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 
 
Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Οι διατάξεις των άρθρων 134 έως και 138, καθώς και του άρθρου 157 του Ν. 
4281/2014 (ΦΕΚ Α  ́160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», σε συνδυασµό µε 
το άρθρο 201 του ιδίου νόµου περί έναρξης ισχύος τους. 
 
Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 9 του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α΄120) «Εθνικό Σύστηµα 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις». 
 
Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2677) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
Οι διατάξεις της µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκυκλίου µε 
θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ)». 
 
Ν. 4320/2015 ( ΦΕΚ Α’ 29) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την 
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», άρθρο 37.  
 
Υ.Α. Π/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ Β' 1317) «Ρυθµίσεις για το Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο 
Έγγραφο». 
 
Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
 
Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ.  Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
 
Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την 
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005».  
 
Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄ 150) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (ΚΠ∆)», οι διατάξεις 
του οποίου έχουν αναλογική εφαρµογή για την ανάθεση της υπόψη σύµβασης, 
συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις του προαναφερόµενου Π.∆. 60/2007. 
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Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». 
 
Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173)«∆ικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων − Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 
2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α΄51). 
 
Ν. 3469/06 (ΦΕΚ Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις». 
 
Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α’ 247) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις». 
 
Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107), παρ. Ζ5 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην 
οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 
 
Υ.Α. ΠΟΛ 1163/2013 (ΦΕΚ Β' 1675) «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για 
την εφαρµογή του ηλεκτρονικού παράβολου». 
 
Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ  Α  ́112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο, ̈ Πρόγραµµα ∆ιαύγεια  ̈και άλλες διατάξεις». 
 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 213/2008 της Επιτροπής της 28.11.2007 «για την 
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) και 
των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2004/17/ΕΚ και 
2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, όσον αφορά την 
αναθεώρηση του CPV. 
 
Οδηγία 2013/16/ΕΕ του Συµβουλίου της 13.5.2013 για την προσαρµογή ορισµένων 
Οδηγιών στον τοµέα των ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λόγω προσχώρησης της 
∆ηµοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕΕΕ L 158/10.06.2013). 
 
Το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 
λοιπές διατάξεις». 
Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 
Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.∆. 237/1986 (Φ.Ε.Κ. 110 Α/1986), 
«Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/1976, όπως συµπληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 1569/1985 (Φ.Ε.Κ. Α/183/85) και τα Προεδρικά 
∆ιατάγµατα 1019/1981 (Φ.Ε.Κ. Α/253/81) και 118/1985 (Φ.Ε.Κ. Α/35/85)». 
Οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 13 του Ν. 2623/1998 (Φ.Ε.Κ. 139 Α/1998), 
«Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού 
δικαιώµατος των ετεροδηµοτών, εκσυγχρονισµός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», σε συνδυασµό µε την Ελ. Συν. Πράξη 345/2006 Τµ. 7. 
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Οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν. 3557/2007 (Φ.Ε.Κ. Α' 100) «Τροποποίηση 
του Π.∆. 237/1986 µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 και άλλες διατάξεις». 
 
Οι διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 του Ν. 4141/2013 (Φ.Ε.Κ. Α' 81) «Επενδυτικά 
εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις». 
 
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
Υ.Α. 35130/739/2010 (ΦΕΚ Β' 1291) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 
παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 
 
Το άρθρο 55 παρ. 1 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α’ 151) «Κύρωση του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήµατος». 
Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης 
Μαρτίου 2004 «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών». 
 
Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων», όπως ισχύει. 
 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.∆. 113/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 194), «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 
 
N. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής  
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν.4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016». 
 
Εγκύκλιος ΙΚΑ 45/2014 
 
Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014 2014/25/ΕΕ)». 
 
Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων λοιπές (πλην των ήδη 
αναφεροµένων) 
κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν 
από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης και γενικότερα κάθε 
διάταξη (νόµου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύµβασης υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 
 
Οι σχετικοί ισχύοντες Νόµοι, Προεδρικά ∆ιατάγµατα και Υπουργικές Αποφάσεις που 
αφορούν το Περιβάλλον και τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων γενικότερα, έστω και 
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 
Οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 
2017. 
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Η υπ’ αριθµ. 94/2017 Α∆Σ περί εγκρίσεως διενέργειας της εν λόγω προµήθειας 
παροχής υπηρεσίας.  
Άρθρο 3ο: Συµβατικά στοιχεία  
 
Τα συµβατικά στοιχεία της παρούσας ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων 
περιλαµβάνουν τα εξής: 
  

1) ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας 
2) Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή 
3) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  
4) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

  

Άρθρο 4ο: Τιμή 

Στις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού περιλαµβάνονται: 
8. η αξία των ηµεροµισθίων των εργατών, µε ποσοστό προσαύξησης για 

ασφάλιση του ΙΚΑ, επικουρική ασφάλιση, δώρα εορτών κ.λπ. που 
προβλέπονται από τη νοµοθεσία, 

9. η απόσβεση των χρησιµοποιουµένων εργαλείων, το κόστος επισκευής, 
λειτουργίας και µεταφοράς τους επί τόπου των εργασιών, 

10. κάθε υλικό και εργασία, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της 
εργασίας και τη δαπάνη µεταφοράς των εν λόγω υλικών επί τόπου των 
εργασιών,  

11. κάθε δασµό, φόρο και υπέρ τρίτου κράτηση, 
12. κάθε επιπρόσθετη δαπάνη που έχει σχέση µε την ασφάλιση του 

προσωπικού και 
13. η απόσβεση και τα λειτουργικά έξοδα του χρησιµοποιούµενου 

οχήµατος για τη µεταφορά του προσωπικού και των εργαλείων του 
αναδόχου (τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια οχήµατος, ΚΤΕΟ, κάρτα 
καυσαερίων, service, καύσιµα, λιπαντικά, κτλ.)  

 
Άρθρο 5ο: ∆ικαιολογητικά φακέλου Τεχνικής Προσφοράς 
 
Έκαστος συµµετέχων στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να 
υποβάλλει, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά: 
 

1. Βεβαιώσεις για τα συστήµατα ποιότητας ISO 9001:2008 και ISO 
14001:2004, 

2. Πελατολόγιο που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος παρείχε 
υπηρεσίες τουλάχιστον σε ένα έργο παροµοίου είδους και µεγέθους 
την τελευταία τριετία, συνοδευόµενο από βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
των παρεχόµενων υπηρεσιών από το φορέα στον οποίο ο ανάδοχος 
παρείχε τις υπηρεσίες του, 

3. Άδεια του αυτοκινήτου που θα χρησιµοποιείται για τη µεταφορά του 
προσωπικού και του εξοπλισµού, 

4. Ασφάλεια “ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” της εταιρίας έναντι Τρίτων για 
σωµατικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη, για υλικές 
ζηµιές σε αντικείµενα, ακίνητα, κινητά ή ζώα που θα προξενηθούν σε 
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όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Θα καλύπτονται επίσης ζηµιές σε 
όµορες ιδιοκτησίες/ εγκαταστάσεις. 

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, επί ποινή αποκλεισµού, του 
αναδόχου ότι επισκέφθηκε τους χώρους στους οποίους θα παρέχονται 
οι υπηρεσίες προκειµένου να τους γνωρίζει.     

   
Άρθρο 6ο:Επίβλεψη- Παραλαβή Εργασιών  
 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στο ∆ήµο το τακτικό δεκαπενθήµερο ή 
µηνιαίο πρόγραµµα εργασιών.  
 
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αναπροσαρµόζει το πρόγραµµα ανάλογα µε τις 
εποχιακές ή άλλες ανάγκες (π.χ. ώρες εργασίας ανάλογα µε τον κυκλοφοριακό φόρτο 
ορισµένων οδών) και να ενηµερώνει τον ανάδοχο για τις αλλαγές.  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή Μηνιαίας Έκθεσης Συνολικής 
∆ραστηριότητας και Εκτέλεσης Εργασιών. 
Ειδικότερα, κάθε τέλος του µήνα θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο επιµέτρηση 
εργασιών για τον προηγούµενο µήνα, µε αναλυτική κατάσταση για το προσωπικό το 
οποίο απασχόλησε για την εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών, η οποία θα 
υποβάλλεται στις Υπηρεσίες του ∆ήµου και θα ελέγχεται από τους επιβλέποντες για 
την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών, µε έκδοση της σχετικής 
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης. 
 
Η παραλαβή θα γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής τµηµατικά, µε σύνταξη 
του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος (όχι 
πέραν του µηνός), µετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου και την 
διαπίστωση ότι η εργασία είναι επιµεληµένη και σύµφωνη µε τους όρους της µελέτης, 
καθώς και την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού παροχής υπηρεσιών. 
 
Η οριστική παραλαβή θα γίνει µετά την ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου και 
την διαπίστωση της καλής εκτέλεσης του συνόλου των  εργασιών. 
 
Άρθρο 7ο: Τρόπος πληρωµής 
  
Η πληρωµή της εργασίας θα γίνεται τµηµατικά, βάσει των ανωτέρω πιστοποιήσεων 
για τις εκτελεσθείσες εργασίες των οποίων έχει ολοκληρωθεί η τµηµατική παραλαβή. 
 
Η πληρωµή της αξίας της υπηρεσίας στον ανάδοχο θα γίνεται µε την εξόφληση του 
100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας (άρθρο 200 
Ν.4412/2016). 
 
Το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών θα συνοδεύεται κάθε φορά από τα αντίστοιχα 
παραστατικά και θα δροµολογείται η πληρωµή του αναδόχου. 
 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του 
ανάδοχου εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της 
οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς 
πληρωµή ποσό. 
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Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το 
νόµο. 
 
Άρθρο 8ο: Αναπροσαρµογή τιµήµατος  
 
Το προσφερόµενο τίµηµα που αφορά το διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών, 
αναλωσίµων, εργολαβικού οφέλους και νόµιµων υπέρ δηµοσίου και τρίτων 
κρατήσεων είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης.  
 
Αποκλειστικά και µόνο σε περίπτωση µη αναµενόµενης και αιφνίδιας πολύ µεγάλης 
αλλαγής ενός στοιχείου κόστους (π.χ. ηµεροµίσθιο), τότε το ∆.Σ. δύναται να 
αποφασίσει, µε αιτιολογηµένη απόφαση, µερική αναπροσαρµογή του τιµήµατος 
ανάλογα µε τα στοιχεία που θα παρουσιάσει ο ανάδοχος. 
 
Άρθρο 9ο: Κρατήσεις 
 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις που ορίζονται από το νόµο 
εκτός του Φ.Π.Α., µε τον οποίο βαρύνεται ο ∆ήµος. 
 
Άρθρο 10ο: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο 
 
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει µέρος ή ολόκληρο το αντικείµενο της 
σύµβασης σε τρίτο, χωρίς την έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
  
Η έγκριση παρέχεται µε απόφαση του Συµβουλίου, εφόσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται 
η εκχώρηση έχει τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την καλή εκτέλεση της 
σύµβασης. 
Ο ανάδοχος παραµένει πάντοτε "εις ολόκληρον" υπεύθυνος έναντι του ∆ήµου µαζί µε 
αυτόν που τον υποκατέστησε. 
  
Μαζί µε την αίτηση του αναδόχου υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ µέρους του 
τρίτου προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση. 
 
Μετά την εκχώρηση οι πληρωµές γίνονται απ' ευθείας στο νέο ανάδοχο, ο οποίος 
αναλαµβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύµβαση, υποχρεούµενος να καταθέσει τις 
προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
 
Άρθρο 11ο:Εξοπλισµός αναδόχου 
 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό που θα του εξασφαλίζει 
την υποστήριξη του έργου σε όλη τη διάρκειά του. 
 
Ο ανάδοχος θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη της φύλαξης, της συντήρησης και της 
µεταφοράς του εξοπλισµού (εργαλεία, αναλώσιµα, κ.τ.λ.) στους χώρους εργασίας.  
 
Άρθρο 12ο: Προσωπικό αναδόχου 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί κατάλληλο εργατικό 
προσωπικό, ενδεδυµένο µε την ενδυµασία που περιγράφεται στη Τεχνική 
Έκθεση - Περιγραφή. 
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Όλοι οι εργαζόµενοι υποχρεούνται να φορούν ανακλαστικά γιλέκα καθ' όλη τη 
διάρκεια της εργασίας τους και ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει όλα τα αναγκαία 
µέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί και για την προστασία της 
υγείας του. 
 
Το πάσης φύσεως και ειδικότητας προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αµείβεται 
και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.  
 
Απαγορεύεται ρητά η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού.  
 
Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόµιµη 
άδεια εργασίας, θεωρηµένη από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 
 
Άρθρο 13ο: Ασφάλιση της παροχής υπηρεσίας 
 
Ο ανάδοχος οφείλει - µε µέριµνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικές 
συµβάσεις που να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και 
αντικείµενα ασφάλισης) που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 
 
Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του 
και να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας (Ν.∆. 400/1970, 
Π.∆. 118/1985 κλπ.), όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης των ασφαλιστικών 
συµβάσεων. 
 
Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών 
Οδηγιών. 
 
Ο ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 
 
Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά 
οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που 
απορρέουν από τη σύµβαση και ο ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/ και πράγµατα. 

 
Οι ασφαλίσεις περιλαµβάνουν: 
 
α. Ασφάλιση του προσωπικού του έργου. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο το σύνολο του προσωπικού 
που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την εκάστοτε 
ισχύουσα Νοµοθεσία. 

 
β. Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφάλεια Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, όπως 
αυτή περιγράφεται στο άρθρο 4 της παρούσας Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
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γ. Ασφάλιση αυτοκινήτου 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
Νοµοθεσία, το αυτοκίνητο που προορίζεται για τις ανάγκες µετακίνησης του 
προσωπικού και µεταφοράς του εξοπλισµού στους χώρους εργασίας. 

 
Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων 
είναι ο ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 
 
Η ευθύνη της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την 
Οριστική Παραλαβή του Έργου. 
 
Άρθρο 14ο: Λοιποί όροι 
 
Σε εφαρµογή των προβλεποµένων στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.4144/2013, το 
οποίο τροποποιεί το άρθρο 68 του Ν.3863/2010, έκαστη εταιρία παροχής υπηρεσιών 
καθαρισµού ή/ και φύλαξης (εργολάβος) υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά 
του, εκτός των άλλων, τα εξής: 
 
 
 
 
 
«1… 
α)Τον αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 
β)Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας. 
γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι 
εργαζόµενοι. 
δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως 
νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων. 
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα 
ποσά. 
στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, όταν πρόκειται για 
καθαρισµό χώρων. 
 
Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) 
υποχρεούνται, µε ποινή αποκλεισµού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο 
της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να 
υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών 
τους, των αναλώσιµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων υπέρ 
∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να 
επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας 
στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι.»  
 
Σε εφαρµογή των προβλεποµένων στην παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου 
 
“α) Οι πράξεις επιβολής προστίµου που επιβάλλονται σε βάρος εταιρειών 
παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/ και φύλαξης καταχωρούνται στο 
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αντίστοιχο «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών 
Καθαρισµού ή/και Φύλαξης» που τηρείται στη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού 
και Συντονισµού του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. 
 
β) Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, αµέσως µετά τη λήξη της προθεσµίας 
υποβολής των προσφορών, να υποβάλει γραπτό αίτηµα προς τη ∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού και Συντονισµού του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για 
τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις 
επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων 
εργολάβων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή µέσα σε 
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υποβολή του αιτήµατος. Σε περίπτωση 
άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να 
προχωρήσει στη σύναψη της σύµβασης. 
 
γ) Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύµβασης 
τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης λόγω 
διάπραξης σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος. Ως σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα νοείται ιδίως: αα) Η επιβολή σε βάρος της 
υποψήφιας εταιρείας, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών πριν από τη 
λήξη της προθεσµίας υποβολής της προσφοράς, τουλάχιστον δύο (2) 
πράξεων επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας συνολικού ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων 
(10.000) ευρώ, για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας, καθεµιά από τις 
οποίες χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας κατ' 
εφαρµογή της υ.α. 2063/∆1 632/2011 ή οποιασδήποτε διάταξης ρυθµίσει 
µελλοντικά το περιεχόµενο των παραβάσεων «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, ββ) η κήρυξη ως έκπτωτης της υποψήφιας εταιρείας κατ' 
εφαρµογή της παραγράφου 7 του παρόντος, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών 
(3) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής της 
προσφοράς, γγ) η επιβολή της κύρωσης της προσωρινής διακοπής της 
λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων 
της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης κατ' εφαρµογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 
του ν. 3996/2011, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής της προσφοράς. 
 
δ) Για το χρονικό διάστηµα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών 
Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισµού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες 
παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης προσκοµίζουν υποχρεωτικά 
ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου αυτών ενώπιον 
συµβολαιογράφου, περί µη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής 
προστίµου για παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας.»  
 
Επίσης, σύµφωνα µε την παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου 
«3. Στη σύµβαση που συνάπτει η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή µε τους 
εργολάβους περιλαµβάνονται τα στοιχεία α' έως στ' της πρώτης παραγράφου, 
καθώς και ειδικός όρος για την εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής και 
ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των 
εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. Όταν δεν 
αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η σύµβαση είναι άκυρη και 
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απορρίπτεται η δαπάνη πληρωµής.»  
 
Επίσης:  
«4. Εργολάβος που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή µέρος του έργου σε 
υπεργολάβο, υποχρεούται άµεσα να ενηµερώνει εγγράφως τον αποδέκτη των 
υπηρεσιών. Ο εργολάβος και ο υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον, έναντι των εργαζοµένων για την καταβολή των πάσης φύσεως 
αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.  
 
Επίσης: 
«5.  Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του 
έργου του αποδέκτη των υπηρεσιών διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του 
παρόντος άρθρου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύµβαση 
καταγγέλλεται από την αναθέτουσα αρχή. Όταν οι παραβάσεις 
διαπιστώνονται κατά την παραλαβή του έργου, τα δικαιώµατα που απορρέουν 
από τη σύµβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όµως, από τον 
αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζοµένους και αποδίδονται 
οι ασφαλιστικές τους εισφορές.».  
 
Επίσης: 
«7. Όταν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας 
(ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, την παράνοµη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της 
εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, ενηµερώνουν εγγράφως την 
αναθέτουσα αρχή. Επίσης, ενηµερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για 
τις πράξεις επιβολής προστίµου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες 
παραβάσεις. Η πράξη επιβολής προστίµου στον εργολάβο για παραβάσεις 
της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείµενες διατάξεις ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας της σύµβασης οδηγεί υποχρεωτικά στην καταγγελία της 
σύµβασης από την αναθέτουσα αρχή και στην κήρυξη του εργολάβου 
έκπτωτου.» 
 
Ο ανάδοχος βαρύνεται µε κάθε δαπάνη αποκατάστασης ζηµιών και φθορών που 
ενδεχοµένως θα προκαλέσει από υπαιτιότητα ή και από απλή αµέλεια υπάλληλός 
του κατά την διάρκεια εκτέλεσης του συµβατικού του αντικειµένου. 
 
Ο ανάδοχος βαρύνεται µε την ευθύνη της φύλαξης του τεχνικού εξοπλισµού και 
των εργαλείων του και δεν δικαιούται, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει 
από την Προϊσταµένη Αρχή αποζηµίωση για τυχόν ζηµία ή ολική απώλεια τεχνικού 
εξοπλισµού και εργαλείων, ακόµη και για την περίπτωση ανωτέρας βίας. 
Ο ∆ήµος, σε περίπτωση που διαπιστώσει πληµµελή εκτέλεση των εργασιών, 
δύναται να επιβάλλει βελτιώσεις και αλλαγές ωραρίων, προσωπικού και 
προγραµµάτων. 
 
Άρθρο 15ο:Έκπτωση αναδόχου 
 
Για την έκπτωση του αναδόχου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 (άρθρο 
203).   
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Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
σύµβαση, από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ή από τις νόµιµες εντολές και υποδείξεις 
της υπηρεσίας, καλείται µε Ειδική Όχληση του ∆ήµου να συµµορφωθεί  προς τις 
υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές µέσα σε εύλογη προθεσµία, όχι  πάντως µικρότερη 
των δέκα πέντε ηµερών. 
Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον ανάδοχο η λήψη µέτρων για την αποτροπή 
προφανών κινδύνων, η τασσόµενη προθεσµία µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα 
πέντε ηµερών.  
 
Η ειδική όχληση και η προθεσµία που ορίζεται µε αυτή δεν ανατρέπουν τις συµβατικές 
υποχρεώσεις του αναδόχου για την εµπρόθεσµη εκτέλεση της εργασίας. 
 
Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εµπρόθεσµα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση 
της υπηρεσίας. 
 
Ο έκπτωτος ανάδοχος στερείται του δικαιώµατος να αναλάβει  µε οποιοδήποτε τρόπο 
την εκτέλεση δηµοτικών προµηθειών και εργασιών, για χρονικό διάστηµα που 
καθορίζεται στην απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και είναι σύµφωνη µε τα 
προβλεπόµενα στο Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 16ο:Επίλυση διαφορών 
 
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 273 παρ.1 και 2 του Ν.3463/2006. 
 
 
 
 
Ο Συντάξας       Θεωρήθηκε 
 
Σπυρίδων Μαντόπουλος     Απόστολος 
Παπαδόπουλος 
∆Ε38        Μηχανολόγος 
Μηχανικός 

      Προϊστάµενος ∆/νσης 
Περιβάλλοντος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ–ΤΕΥΔ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 
[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) 
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- Ονοµασία: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 6075 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λ.Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & 
ΑΘ.∆ΙΑΚΟΥ 1 /ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ / 14565 ] 
- Αρµόδιος για πληροφορίες:[Μαρία Βορριά  
- Τηλέφωνο: 2132030636 
- Ηλ. ταχυδροµείο: vorria@dionysos.gr 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο   : www.dionysos.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του 
σχετικού CPV): [ΘΕΜΑ : ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ 
ΑΞΙΑΣ 79.963,88 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α  24% - (CPV) : . 
90611000-3    - - Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [17REQ002203511} 
 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
 

 
 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ 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: Απάντηση: 

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 αρµόδιοι : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 
µικρή ή µεσαία επιχείρηση; 

 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» 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. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

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); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
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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 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσηµο κατάλογο: 
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 ∆ 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:  

 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……]  
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
από κοινού µε άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους 
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 

 
α) [……] 
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φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς 
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

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: Απάντηση: 
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 …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων 
ΦΟΡΕΩΝ  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων 
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV 
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος 
ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και 
υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.  

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα 
είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για 
δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει 
στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς. 
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 
στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης 
σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόµενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύµβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις 
πληροφορίες (κατ' εφαρµογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / 
υποψήφιος οικονοµικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή 
υπεργολαβίας τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 
συνολικής αξίας της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον 
των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να 
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του 
παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 
υπεργολάβων).  

ΑΔΑ: 6ΣΗΗΩ93-Α2Χ



 

77 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση· 

2. δωροδοκία
,· 

3. απάτη· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες· 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας· 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου 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;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

 
α) Ηµεροµηνία:[   ],  
σηµείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
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]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
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; ∆ιευκρινήστε: 
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 ; 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……]  

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 
επαγγελµατικό παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων 
ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου; 

 
 
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: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα 
δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση, 
λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας 
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων 
σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσεις  
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας [] Ναι [] Όχι 
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[.......................] 

σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 
µε σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων, λόγω 
της συµµετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν 
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο 
αναµειχθεί στην προετοιµασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια 
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας 
σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή 
άλλες παρόµοιες κυρώσεις;  

[] Ναι [] Όχι 
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[….................] Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε 
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, 
την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις Άρθρο 8 
παρ. 4 ν. 3310/2005: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] 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 α ή ενότητες Α έως ∆ 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 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλόλητα 

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.  

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

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

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: 

 
[] 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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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

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.  

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον 
αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύµβασης : 
και/ή, 
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών 
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης είναι ο εξής : 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…] νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…] νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…] νόµισµα 
 
 
 
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόµισµα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 
εργασιών του οικονοµικού φορέα στον 
επιχειρηµατικό τοµέα που καλύπτεται 
από τη σύµβαση και προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύµβασης για τον αριθµό 
οικονοµικών ετών που απαιτούνται είναι ο 
εξής: 
και/ή, 
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για 
τον αριθµό ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο εξής: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόµισµα 
 
 
 
 
 
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόµισµα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
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έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 
σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 
ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη 
την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την 
ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές 
αναλογίες που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός 
φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές 
των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως 
εξής: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισµός της απαιτούµενης 
αναλογίας-αναλογία µεταξύ x και y -και η 
αντίστοιχη αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισµένο ποσό στην 
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικών 
κινδύνων του οικονοµικού φορέα είναι το 
εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή 
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι 
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύµβασης, ο 
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύµβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

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

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 
1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις 
έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, 
ο οικονοµικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σηµαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……]  
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, 
ο οικονοµικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις 
αγαθών του είδους που έχει 
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 
είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και 
τους παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούς: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 
Περιγραφή ποσά ηµεροµηνίες παραλήπτες 

     

2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων 
έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει 
τα ακόλουθα µέτρα για την διασφάλιση 

[……] 
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της ποιότητας και τα µέσα µελέτης και 
έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  
4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 
εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 
σκοπό: 
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός 
διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει 
για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται 
από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 
εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 

8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο 
αριθµός των διευθυντικών στελεχών του 
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη 
διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα, 

[……] 
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εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό για 
την εκτέλεση της σύµβασης: 
10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή 
υπεργολαβίας το ακόλουθο τµήµα (δηλ. 
ποσοστό) της σύµβασης: 

[....……] 

11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών : 
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα 
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει τα απαιτούµενα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε 
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές 
στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 
και τα οποία ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται 
στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 
µπορούν να προσκοµιστούν: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συµπεριλαµβανοµένης της 
προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά το 
σύστηµα διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά τα 
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……]  
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 
υποψηφίων 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού 
των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν 
στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες µπορούν να συνοδεύονται από 
απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις µορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να 
προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, 
διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον: 

Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισµός του αριθµού Απάντηση: 
Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 
πρόκειται να εφαρµοστούν για τον 
περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων µε 
τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά 
ή λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονοµικός φορέας διαθέτει τα 
απαιτούµενα έγγραφα: 
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά 
ή λοιπές µορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] 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 αναφέρονται, 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 δωρεάν. 

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 ∆ήλώσης 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): [……]    
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Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) 
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 
 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. 
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή 
µειονεκτούντων ατόµων. 
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
 Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος. 
  Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, 
οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι 
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες 
ικανότητες.” 
 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.  
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 
42). 
 Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 
 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/∆ΕΥ 
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). 
 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. 
 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. 
 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”. 
 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 
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2002/629/∆ΕΥ 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.". 
 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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
 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)  
 Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που 
λήφθηκαν.  
 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).  
 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  
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις 
κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
 . Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
 Άρθρο 73 παρ. 5. 
 Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης. 
 Πρβλ άρθρο 48. 
  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 
τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
 Για συµβάσεις έργου, η εκτιµώµενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) 
ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
 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. 
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
 Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
 Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
 Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση 
εµπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
 Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση 
εµπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
 Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο 
δηµόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άµεσα στην 
επιχείρηση του οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός 
φορέας, όπως καθορίζεται στο µέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥ∆. 
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 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 
ονόµατός της από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή 
ο πάροχος υπηρεσιών. 
 Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα της σύµβασης σε 
τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση 
του εν λόγω τµήµατος, τότε θα πρέπει να συµπληρωθεί χωριστό ΤΕΥ∆ για τους σχετικούς 
υπεργολάβους, βλέπε µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
 ∆ιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IΙΙ    ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 36/2017 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

CPV 90611000-3 «Υπηρεσίες 
Οδοκαθαρισµού 

 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : € 79.963,88 

Α∆ΑΜ: 17REQ002203511 
 
  
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 ∆απάνη Μισθοδοσίας 
Προσωπικού 

1   

2 Αναλώσιµα 1   
3 Έξοδα αυτοκινήτου 1   
  ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
  

4 Εργολαβικό όφελος    
  ΣΥΝΟΛΟ   
  ΦΠΑ 24%   
  ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
  

 
…………………….(Τόπος και ηµεροµηνία) 

 
Ο Προσφέρων 

(Ονοµατεπώνυµο υπογράφοντος και σφραγίδα συµµετέχουσας εταιρείας) 
 

Σηµείωση προς τους συµµετέχοντες: Επισηµαίνεται ότι το ανωτέρω υπόδειγµα 
περιλαµβάνει τις ελάχιστες απαιτούµενες πληροφορίες που πρέπει να κατατεθούν από 

τους συµµετέχοντες. Ως εκ τούτου, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δύνανται να 
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περιλαµβάνουν επιπρόσθετες πληροφορίες, προς διευκόλυνση του έργου της 
υπηρεσίας, λαµβάνοντας πάντοτε υπόψη τους όρους της παρούσας µελέτης. 

 
 
  

3. Εγκρίνει τη δαπάνη για την «Παροχή Υπηρεσίας Εργασίας 
Οδοκαθαρισµού & Συντήρησης Καθαριότητας» του ∆ήµου ∆ιονύσου, 
και διαθέτει πίστωση ποσού €79.963,88 σε βάρος του Κ.Α. 
20.6277.0005  ο.ε. 2017 και την εξόφληση των σχετικών δαπανών 

4. Συγκροτεί την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού για την Παροχή 
Υπηρεσίας Εργασίας Οδοκαθαρισµού & Συντήρησης Καθαριότητας ως 
ακολούθως: 

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α/α Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 
1 ΜΕΞΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
2 ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΕΛΟΣ 
3 ΜΑΚΑΡΙΑ∆Η ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΕΛΟΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
α/α Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 
1 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΜΕΛΟΣ 
2 ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΟΣ 

 
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο ΜΕΞΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
Τον Πρόεδρο τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, 

ο ανώτερος σε βαθµό υπάλληλος και µεταξύ οµοιόβαθµων, ο υπάλληλος που 
έχει τα περισσότερα χρόνια στο βαθµό. 

Η αναπλήρωση των τακτικών µελών από τα αναπληρωµατικά δεν 
ακολουθεί την οριζόντια αντιστοίχιση, αλλά κάθε αναπληρωµατικό µέλος 
αναπληρώνει οποιοδήποτε τακτικό. 
 Έργο της επιτροπής είναι όσα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 
1 του άρθρου 221 του Ν.4412/8-8-2016. 

 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 

«∆ιαύγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 
5. Στάικος Θεόδωρος. 
6. Καρασαρλής Αναστάσιος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆/νση Περιβάλλοντος. 

ΑΔΑ: 6ΣΗΗΩ93-Α2Χ



 

98 

                                                                                                                                            
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IV   ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

                 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος,
   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      Αριθµ. πρωτ.:   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ    

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     

∆/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθαν. ∆ιάκου 

Τ.Κ.:  14565, Άγιος Στέφανος 

Πληροφορίες:  

Τηλ. 2132030636 

Fax: 2132030630 

E-mail: vorria@dionysos.gr 

   

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

(Συνολικού ποσού …………………. € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) 

 

Στον Άγιο Στέφανο σήµερα την 09-06-2017 οι κάτωθι συµβαλλόµενοι: 

 

1. Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης κ. Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη , 
που ενεργεί στο παρόν ως νόµιµος εκπρόσωπος του ∆ήµου ∆ιονύσου  ( ΑΦΜ 
997690910 ∆ΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) σύµφωνα µε την υπ΄άριθµ 782/31-03-2017 Απόφαση 
∆ηµάρχου για ορισµό Αντιδηµάρχων   «δυνάµει» του άρθρου 58 & 1, παρ. στ’ του Ν. 
3852/10 (ΦΕΚ 87 Α) θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα σύµβαση «∆ΗΜΟΣ» και 
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2. Η εταιρεία ………………………….    δ.τ. ……………………………… 
ΑΘΗΝΩΝ    - η οποία εκπροσωπείται από τον  κ…………………………..    ο οποίος 
ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος  της Εταιρείας  που εδρεύει στην  Αθήνα 
…………………………………………………..  και θα αποκαλείται στη συνέχεια 
της σύµβασης αυτής «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ». Τα ανωτέρω συµβαλλόµενα µέρη, όπως αυτά 
παρίστανται και εκπροσωπούνται στην παρούσα σύµβαση, αµοιβαία συµφωνούν, 
συνοµολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις  
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίωςi: 

� του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

� του ν. 4314/2014 (Α' 265)i, “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) «∆ιαχείριση, 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) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-
Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

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

� του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» 

� του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,i 
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� του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  

� του άρθρου 68 “Συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 
3863/2010 (Α 115) “Νέο ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, 
ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις  

� 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 ∆ιαύγεια" και άλλες 
διατάξεις” , 

� του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)i  

� του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 
Εσωτερικών 

� του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,,  

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

� του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 
άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

� του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και 
Πολιτιστικά Θέµατα”,  

� 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 ∆ιατάκτες” 

� 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 

� της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,  

� του ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): Άσκηση υπαίθριων 
εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής 
νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις.( άρθρο 107 τροποποιήσεις του ν .4412/2016 ( 
Α ‘ 147)) 

� 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. 

- του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα 
την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε 
την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  
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- του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

� την υπ’ αριθµ. 782/9160/31-3-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου για «Ορισµό 
Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου 

- την 94/11-05-2017   Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας 

- την αριθµ   …/……….2017  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα 
µε την οποία  συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 
Προσφορών του ∆ιαγωνισµού. Ορίστηκαν ως ακολούθως : Τακτικά Μέλη 
1)………………….  2………………  3) …………….  Αναπληρωµατικά 
Μέλη 1)………………………………………2)  …………………….. 

- την αριθµ   ………………./………………………2017  Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία  εγκρίθηκαν : α) η σχετική 
δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, στον Κ.Α. i) 20.6277.0005 µε την 
ονοµασία «παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας, οδοκαθαρισµού & 
συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλπ κοινοχρήστων χώρων των 7 δηµ. 
κοινοτήτων του ∆ήµου» µε ποσό 79.963,88  (ΑΑΥ ……….) β) η από 36 
/2017 Μελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος  και η τροποποίηση αυτής  και γ) οι 
όροι του ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

 

Κάθε σχετική διάταξη που µπορεί να προκύψει µετά την δηµοσίευση της παρούσας 
διακήρυξης και µέχρι την λήξη της σύµβασης 

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Στη δεύτερη συµβαλλοµένη «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ», την Παροχή υπηρεσιών εργασιών 
Οδοκαθαρισµού & συντήρησης καθαριότητας ∆ήµου ∆ιονύσου όπως αναλυτικά 
προσδιορίζονται στον παρακάτω πίνακα σύµφωνα µε την 36/2017 Μελέτη της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος ∆. ∆ιονύσου, τους όρους ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού, 
καθώς και την υποβληθείσα οικονοµική προσφορά του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ », που 
αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος µε την παρούσα σύµβαση.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες που πρόκειται να πραγµατοποιήσει ο 
«ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»,  µε την διάθεση κατάλληλου προσωπικού-ανθρώπινου δυναµικού 
παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης αύξηση 
των τιµών τιµολογίου δεν πρόκειται να γίνει δεκτή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία 
ούτε και µε προσφυγή στα άρθρα 288 και 388 Α.Κ. 

 

 

 

 

Το CPV της εν λόγω προµήθειας είναι 90611000-3 «Υπηρεσίες Οδοκαθαρισµού». 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 ∆απάνη Μισθοδοσίας 
Προσωπικού 

1   

2 Αναλώσιµα 1   

3 Έξοδα αυτοκινήτου 1   

  ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  

4 Εργολαβικό όφελος    

  ΣΥΝΟΛΟ   

  ΦΠΑ 24%   

  ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  

 

 

1. Αντικείµενο της Σύµβασης  

Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την Παροχή Υπηρεσίας Εργασίας 
Οδοκαθαρισµού & Συντήρησης Καθαριότητας των 7 ∆ηµοτικών Ενοτήτων του 
∆ήµου ∆ιονύσου. Η συγκεκριµένη Παροχή Υπηρεσίας παρέχεται από εξωτερικό 
συνεργείο 4ωρης καθηµερινής (5 ηµέρες την εβδοµάδα) εργασίας 12 ατόµων για 
διάστηµα έως 6 µηνών, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών αναλώσιµων, µε 
ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης 79.963,88 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

Β. Χώροι Παροχής Υπηρεσιών  

Οι εργασίες οδοκαθαρισµού θα αφορούν και τις επτά (7) ∆ηµοτικές Ενότητες του 
∆ήµου. 

Οι οδοί, οι κοινόχρηστοι και οι λοιποί χώροι όπου ο ανάδοχος θα δραστηριοποιείται, 
κατανέµονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

δρόµοι  και πεζόδροµοι, 

πεζοδρόµια µε τις εσοχές των χώρων στάθµευσης, 

πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, και 

οδοί  λαϊκών αγορών, οι οποίες θα καθαρίζονται µετά το πέρας της λειτουργίας 
τους. 

Η συνολική έκταση των ανωτέρω χώρων (στο σύνολο των επτά ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων του ∆ήµου) εκτιµώνται σε 600 στρέµµατα.   

Αναλυτικότερα, οι εργασίες οδοκαθαρισµού θα αφορούν σε όλες τις οδούς και στους 
κοινόχρηστους χώρους σε κάθε ∆ηµοτική Κοινότητα οι οποίοι, είτε είναι ήδη 
ενταγµένοι σε τακτικό πρόγραµµα οδοκαθαρισµού, είτε σε περιστασιακό ή δεν 
περιλαµβάνονται καθόλου στο πρόγραµµα, λόγω έλλειψης προσωπικού, και 
ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: 
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Άγιος Στέφανος 

Πλατεία ∆ηµοκρατίας και γύρω από αυτήν, Λ. Μαραθώνος, δρόµοι γύρω από το 1ο 
∆ηµοτικό Σχολείο, 

Εκκλησία, Ε. Πεντζερίδου, Κωνσταντινουπόλεως, Καραολή & ∆ηµητρίου, 
Σαρανταπόρου, Θερµοπυλών, Κωστή Παλαµά, ∆εληγιάννη, 

∆ρόµοι Συνοικισµού Ποντίων, 

∆ρόµοι γύρω από το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο, 

∆ρόµοι γύρω από το Γυµνάσιο και Λύκειο, 

Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μυστρά, Σωτήρος, Αναπαύσεως, 

Λόφος Νυµφών: Μουσών, Χαρίτων, Ελ. Βενιζέλου, Νυµφών, Χανίων, Ηρακλείου, 

∆άσος Κουρεµένου: Καποδιστρίου, Πλατεία Οάσεως, Αγίας Λαύρας, Ιωαννίνων, 

Κεντρικό ∆ηµαρχείο: Ζιµπίλογλου, Αθ. ∆ιάκου, 28ης Οκτωβρίου, Σίλης, Πευκών, 

Περιοχή Αγίου ∆ηµητρίου: Σπάρτης, Κορίνθου, Ναυπάκτου, Σουλίου, Σωκράτους, 

Περιοχή Αγίας Παρασκευής: Πάρνηθος, Ολύµπου, Καππαδοκίας, Κρυστάλη, 
Παρνασσού, Ρόδων Σουλίου 

 

Κρυονέρι 

Πλατεία Μικράς Ασίας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα, Λεωφ. Κρυονερίου, 

Ανοίξεως, Πολυτεχνείου, λεύκης, Παραδείσου, Σολωµού, Αγ. ∆ηµητρίου, Αγ. 
Τριάδας, Ολυµπιονικών, Υψηλάντους, ∆άφνης, Γ. Ζηκίδη, ∆ηµοκρατίας, παράδροµοι 
των κεντρικών οδών. 

 

Άνοιξη 

Οικισµός Ανθέων: Κυκλαµίνων, 

Νεκροταφείο, 

Πλατεία Άνοιξης, Αθηνών – Χαλκίδος, 

Ηρώων – Παιδική Χαρά, 

Ναυαρίνου, Σολωµού, Φ. Καρρά, 

Πλατεία Αγίας Παρασκευής γήπεδο τένις, 

Λ. Ανοίξεως, Παιδική Χαρά, 

Μυτιλήνης Παιδική Χαρά 

Μ. Αλεξάνδρου, Κύπρου, Κρήτης, Β. Ηπείρου, Τζων Κένεντυ, Αναπαύσεως, Ρήγα 
Φερραίου 
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Λυκαβηττού, Αναχωρητών, Νυµφών, Μεσολογγίου, Πάρου, Αρχιλόχου, ∆ωδώνης, 
Πάρου, Μακεδονοµάχων, Καρδίτσης, Ειρήνης, Ορφέως, Κ. Παλαιολόγου, Υακίνθου, 
Ελ. Στρατού, Αµυγδαλέας, Χρυσανθέµων, Γιασεµιών, Μιµόζας, Ναρκίσσου, 
Μενεξέδων - Πλατεία, Ορτανσίας, Τριανταφυλλιάς, Αγρινίου, Αγράφων, 
Αστυπάλαιας, Ανεµώνης, Ορέστη, Λήµνου, Σάµου, Αγ. Παρασκευής, Αγ. Θεοδώρων, 
Ρόδων, Μπότσαρη, Καραϊσκάκη, 

Κολοκοτρώνη, Πλατεία Μαυρογένους, Πλατεία Αρµονίας, Πλατεία Πλαστήρα, 

Μυρτιάς, Κρίνων, Φιλελλήνων, Πρωταγόρα, Φαέθοντος, Καλλιόπης, Θάλειας, 
Ουρανίας, Μακεδονίας, Αγαµέµνονος, Ευδοκίας, Πευκών, Τυρταίου, Αλκαίου, 
Ηρακλείου, Κυκλάδων, Θράκης, Αρχιµήδους, ∆ωδεκανήσου, Νιόβης, Θεµιστοκλέους 
παιδική χαρά, Ελυσσαίου, Αγίου Μάρκου, ∆ιονύσου, ηφαίστου, Κίρκης, Πηνελόπης, 
Περσεφόνης,  

28ης Οκτωβρίου πλατεία, Μπάσκετ, Αγ. Αγγέλων, Αγ. Νησιώτη, ∆ήµητρας, Αθηνάς, 
Άρεως, Πρωτέως, Σκουφά, Ξάνθου, Γαζή, Υψηλάντου, Ελ. Βενιζέλου, Νίκης τέρµα 
µπάσκετ πλατεία, Μονεµβασιάς, ∆ηµιτσάνης, Σαλαµίνος 

Ροδόπολη 

Αγίου Ιωάννου, Ροδοπόλεως, Χρυσανθέµων, Λήµνου, Κεφαλληνίας, 25ης Μαρτίου, 
Κέρκυρας,  

Αγράφων, Νεκροταφείο, 

Πλάτωνος, Αραχώβης, Αρκαδίας, Ακόβου, ∆εξαµενής, Ναυπλίου, Άνδρου, Μουσών, 
Θάλειας, Ευτέρπης , Καλυψούς, ∆ηµοκρατίας, Περιάνδρου, Πνυκός 

Σταµάτα 

Πλατεία Σταµάτας, Πλατεία Πιπεροπούλου, Πλατεία Ηλιοπούλου, Πλατεία Αγοράς, 
Πλατεία Αγ. Σωτήρος, Πλατεία Αγ. Τιµοθέου, Πλατεία Μαγγινέϊκων, Πλατεία 
Ελευθερίας, 

Πιπεροποούλου και καθέτους, 

Κωνσταντινουπόλεως και καθέτους,  

Παπανικολή, Κολοκοτρώνη,  

Λ. Σταµάτας – ∆ροσιάς και καθέτους, 

Κουτσουµπρή, Έκτορος, Νεφέλης, Αγίου Κωνσταντίνου, Αϊ Λιά – Μακεδονίας, 
Μαραθονοδρόµου Φειδιπίδη, Ρόδων 

∆ροσιά 

Κεντρική Πλατεία Εθνικής Αντίστασης 

Εκκλησία 

Πλατεία Ποντιακού Ελληνισµού, Πλατεία Κορολή, Πλατεία ∆άφνης, Πλατεία 
Σεµέλης,  

Πλατεία Αριάδνης, Πλατεία Αφροδίτης, Μακρυγιάννη 

Γρηγορίου Λαµπράκη, Κωνσταντινουπόλεως, Ροδοπόλεως, Λεωφόρος ∆ιονύσου, 
Τραπεζούντος 

∆ιόνυσος 
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Λεωφ. Μητροπολίτη Κυδωνιών, Λεωφ. Αιολίδος, Λεωφ. Καϊρη,  

Προµηθέως, Ανακτορείας, ∆εινοκράτους, Τερψιχόρης, Ευτέρπης, Πλάτωνος, 
Μουσών, Κολοκοτρώνη, Ρήγα Φεραίου, Αθανασίου ∆ιάκου, Καρκαβίτσα, 
∆ηµοκρατίας, Αρκαδίας, Μαγνησίας, Εθνικής Αντίστασης, Κίου, Αττάλου, Στρατή 
Καρρά, Πεζοναυτών, Βωµού ∆ιονύσου 

Αρµονίας, Κάδµου 

2. Χρόνος διάρκειας της σύµβασης 

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα εκτελεστούν από τον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ » από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης και για έξι  µήνες (6)  

3.Τρόπος εκτέλεσης της  σύµβασης 

I) Υποχρεώσεις ανάδοχου: 

Καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε 
το Τµήµα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ∆ήµου και υποχρεούται να λαµβάνει 
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά µε την παροχή των υπηρεσιών του. 

Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ο ανάδοχος οφείλει να παρίσταται σε υπηρεσιακές 
συνεδριάσεις που αφορούν το έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα 
απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 

Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας τόσο για το 
προσωπικό όσο και για τον τεχνικό εξοπλισµό καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 
υπηρεσιών και µέχρι την ολοκλήρωση της σύµβασής του.  

 

Ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει δείγµατα των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν 
για τον καθαρισµό µετά την υπογραφή της σύµβασης, καθώς και σε περίπτωση 
τροποποίησή τους, για τον έλεγχο της καταλληλότητάς τους.  

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει εγκαίρως στο Τµήµα Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης το τακτικό δεκαπενθήµερο ή µηνιαίο πρόγραµµα εργασιών, 
προκειµένου αυτό να εγκρίνεται σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα οδοκαθαρισµού των 
υπαλλήλων εργατών καθαριότητας του ∆ήµου, ώστε να επιτυγχάνονται οι εκάστοτε 
ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι για τον οδοκαθαρισµό του Τµήµατος.   Ο ∆ήµος 
διατηρεί το δικαίωµα να αναπροσαρµόζει το πρόγραµµα ανάλογα µε τις εποχιακές ή 
άλλες ανάγκες και να ενηµερώνει εγκαίρως τον ανάδοχο για τις αλλαγές. 

Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει εµπειρία σε παρόµοιες εργασίες την τελευταία διετία 
και να διαθέτει τα κατάλληλα πιστοποιητικά µε τα οποία βεβαιώνεται η τήρηση 
προτύπων διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001 και ISO 14001, ή ισοδύναµα αυτών). 

II) Απαιτούµενος εξοπλισµός αναδόχου: 

Όλος ο αναγκαίος εξοπλισµός για την εκτέλεση της εργασίας, όπως χειρωνακτικά 
εργαλεία π.χ. σκούπες, φτυάρια, τσάπες, φαράσια και αναλώσιµα υλικά, θα καλυφθεί 
από τον ανάδοχο. Οι σακούλες που θα τοποθετούνται στα υπαίθρια καλαθάκια θα 
προέρχονται από την αποθήκη του ∆ήµου, από όπου θα τις παραλαµβάνει 
καθηµερινά ο ανάδοχος µε κατάλογο των χώρων - σηµείων που τις τοποθετεί. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και τον αντίστοιχο 
εξοπλισµό, ο οποίος πέραν των παραπάνω αναγκαίων εργαλείων, θα περιλαµβάνει τα 
υποχρεωτικά από τη νοµοθεσία µέσα ατοµικής προστασίας όπως γιλέκο 
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ανακλαστικό, αδιάβροχη επένδυση για βροχή, παπούτσια ασφαλείας, γάντια 
προστασίας, γυαλιά προστασίας και καπέλο. Επίσης θα περιλαµβάνεται στολή 
εργασίας για προστασία από τις καιρικές συνθήκες αποτελούµενη από παντελόνι και 
µπουφάν εργασίας. 

Τα ανακλαστικά γιλέκα θα φέρουν το λογότυπο του ∆ήµου ∆ιονύσου.  

Η προµήθεια του τεχνικού εξοπλισµού και των υλικών (π.χ. καθαριστικά, σακούλες, 
χρώµατα κλπ.) είναι υποχρέωση του αναδόχου και έχει συνυπολογιστεί στον 
προϋπολογισµό.  

Η καταλληλότητα αυτών θα ελεγχθεί και εγκριθεί κατά την έναρξη της σύµβασης από 
το Τµήµα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ∆ήµου. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όχηµα για τη µεταφορά του προσωπικού του και 
του εξοπλισµού του στους χώρους εργασίας και τουλάχιστον 1 εκ των 12  εργατών θα 
πρέπει να διαθέτει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου προκειµένου να εκτελεί χρέη οδηγού.  

Το προσωπικό οφείλει να αναλαµβάνει την εργασία του την καθορισµένη ηµέρα και 
ώρα, µε βάση το εγκεκριµένο πρόγραµµα εργασίας, στο χώρο παροχής της. 

Έκαστος εργαζόµενος υποχρεούται στον οδοκαθαρισµό τουλάχιστον 1 χιλιοµέτρου 
οδού την ηµέρα. 

 

 

 

 

 

 

III) Μέθοδοι καθαρισµού και απολύµανσης  

Η παροχή της υπηρεσίας οδοκαθαρισµού του αναδόχου θα γίνεται σε καθηµερινή 
βάση για 5 ηµέρες την εβδοµάδα, από 12 εργάτες, για τέσσερις (4) ώρες ηµερησίως 
και για διάστηµα έξι (6) µηνών. 

Πρόκειται δηλαδή για την παροχή υπηρεσίας οδοκαθαρισµού: 

4 ώρες ηµερησίως x 5 ηµέρες την εβδοµάδα x 12 εργαζοµένους =  240 εργατοώρες 
εβδοµαδιαίως  για συνολικό χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την υπογραφή της 
σύµβασης.  

Η εν λόγω υπηρεσία θα εκτελείται σύµφωνα µε το πρόγραµµα που καταρτίζεται από 
το Τµήµα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, 
Καθαριότητας & Πρασίνου του ∆ήµου. 

Σε περίπτωση έκτακτων και επειγουσών αναγκών παρέµβασης (π.χ. λάδια σε 
οδόστρωµα από τροχαίο ατύχηµα, µη προγραµµατισµένες συγκεντρώσεις κλπ.), ο 
ανάδοχος οφείλει να µεριµνά, σε συνεργασία µε το λοιπό προσωπικό του Τµήµατος 
Καθαριότητας και σύµφωνα µε τις υποδείξεις, για την τροποποίηση του ηµερήσιου 
προγράµµατος εργασιών του. 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο ανάδοχος είναι οι ακόλουθες: 
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1. Χειρωνακτικός καθαρισµός των δρόµων, πεζοδρόµων, πεζοδροµίων και των 

κοινοχρήστων χώρων (πάρκων, πλατειών κλπ.) µε τον κατάλληλο τεχνικό 
εξοπλισµό. Στο πλαίσιο του καθαρισµού αυτού, ο ανάδοχος οφείλει να 
καθαρίζει και το χώρο γύρω από τους τροχήλατους κάδους ανακύκλωσης και 
σύµµεικτων απορριµµάτων.  

2. Τακτικός έλεγχος και άδειασµα των καλαθιών απορριµµάτων (παντός τύπου) 
από τις οδούς και τους κοινόχρηστους χώρους, στον πλησιέστερο τροχήλατο 
κάδο σύµµεικτων απορριµµάτων, καθώς και τοποθέτηση πλαστικής σακούλας 
σ' αυτά.  

3. Χειρωνακτικός καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων, όπου θα λαµβάνουν 
χώρα πανηγύρια, εορταστικές εκδηλώσεις, αθλητικές εκδηλώσεις κλπ., πριν 
την έναρξη και µετά το πέρας λειτουργίας τους. 

4. Καθαριότητα και ευπρεπής διατήρηση του περιβόλου των εκκλησιών, πριν 
και µετά το πέρας εορτών και εκδηλώσεων, καθώς και κάθε φορά που θα 
υποδεικνύεται από το Τµήµα Καθαριότητας.  

5. Περισυλλογή νεκρών ζώων από οδούς και κοινόχρηστους χώρους. 

6. Έκτακτες επεµβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους για την προστασία πεζών και 
οχηµάτων, όπως καθαρισµός από λάδια, καύσιµα, κλπ. τροχαίων ατυχηµάτων. 
Η παρεχόµενη εργασία θα γίνεται µετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας. 

7. Χηµικός καθαρισµός ή βάψιµο µε χρώµα για καθαρισµό συνθηµάτων από 
στοιχεία αστικού εξοπλισµού, όπως παγκάκια, πινακίδες σήµανσης κλπ., µετά 
από υπόδειξη της Υπηρεσίας.  

Η προµήθεια του τεχνικού εξοπλισµού και των υλικών (π.χ. καθαριστικά, σακούλες, 
χρώµατα κλπ.) είναι υποχρέωση του αναδόχου και έχει συνυπολογιστεί στον 
προϋπολογισµό.  

Η καταλληλότητα αυτών θα ελεγχθεί και εγκριθεί κατά την έναρξη της σύµβασης από 
το Τµήµα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ∆ήµου. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όχηµα για τη µεταφορά του προσωπικού του και 
του εξοπλισµού του στους χώρους εργασίας και τουλάχιστον 1 εκ των 12  εργατών θα 
πρέπει να διαθέτει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου προκειµένου να εκτελεί χρέη οδηγού.  

Το προσωπικό οφείλει να αναλαµβάνει την εργασία του την καθορισµένη ηµέρα και 
ώρα, µε βάση το εγκεκριµένο πρόγραµµα εργασίας, στο χώρο παροχής της. 

Έκαστος εργαζόµενος υποχρεούται στον οδοκαθαρισµό τουλάχιστον 1 χιλιοµέτρου 
οδού την ηµέρα. 

 

IV) ∆ικαιώµατα ∆ήµου : 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στο ∆ήµο το τακτικό δεκαπενθήµερο 
ή µηνιαίο πρόγραµµα εργασιών. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αναπροσαρµόζει 
το πρόγραµµα ανάλογα µε τις εποχιακές ή άλλες ανάγκες (π.χ. ώρες εργασίας 
ανάλογα µε τον κυκλοφοριακό φόρτο ορισµένων οδών) και να ενηµερώνει τον 
ανάδοχο για τις αλλαγές.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή Μηνιαίας Έκθεσης Συνολικής 
∆ραστηριότητας και Εκτέλεσης Εργασιών. 
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Ειδικότερα, κάθε τέλος του µήνα θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο επιµέτρηση 
εργασιών για τον προηγούµενο µήνα, µε αναλυτική κατάσταση για το προσωπικό το 
οποίο απασχόλησε για την εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών, η οποία θα 
υποβάλλεται στις Υπηρεσίες του ∆ήµου και θα ελέγχεται από τους επιβλέποντες για 
την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών, µε έκδοση της σχετικής 
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης. 

Η παραλαβή θα γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής τµηµατικά, µε 
σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος 
(όχι πέραν του µηνός), µετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου 
και την διαπίστωση ότι η εργασία είναι επιµεληµένη και σύµφωνη µε τους όρους της 
µελέτης, καθώς και την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού παροχής υπηρεσιών. 

Η οριστική παραλαβή θα γίνει µετά την ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου 
και την διαπίστωση της καλής εκτέλεσης του συνόλου των  εργασιών. 

 

4) Αµοιβή και Τρόπος πληρωµής του Αναδόχου 

 Ως αµοιβή του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» για την ολοκλήρωση των εργασιών ορίζεται το ποσό 
των …………………………… ………………………….. ευρω 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 
………………………………….. του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017 
και 2018. Η δαπάνη για την εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας θα καλυφθεί από 
ιδίους πόρους ∆ήµου ∆ιονύσου . 

Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται τµηµατικά µε την προσκόµιση των τιµολογίων 
παροχής υπηρεσιών , µετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε  εργασιών και εφόσον 
συνταχθεί η σχετική Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών από την Αρµόδια 
επιτροπή του ∆ήµου , σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του  Ν.4412/2016 .  

Η πληρωµή της εκάστοτε δεδουλευµένης µηνιαίας αµοιβής θα καταβάλλεται στον 
εργολήπτη από την οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου, στην οποία τηρείται η 
σύµβαση, µετά το τέλος κάθε µήνα απολογιστικά, και συγκεκριµένα το πρώτο 
15νθήµερο του επόµενου µήνα, µε την υποβολή του τιµολογίου, το οποίο θα 
συνοδεύεται µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά :α) Βεβαίωση φορολογικής 
ενηµερότητας β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας εργοδότη και εργαζοµένων 
γ) Αντίγραφο µισθολογικής κατάστασης απασχολούµενου προσωπικού στο  ∆ήµο, δ) 
Αντίγραφο Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης (Α.Π.∆.), ε) κάθε άλλο έγγραφο που 
απαιτείται από το νόµο, το οποίο τυχόν ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου. 

Στην Αµοιβή, περιλαµβάνονται όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που άµεσα ή έµµεσα 
πηγάζουν από ή σχετίζονται µε το Έργο και που απαιτούνται για την προσήκουσα 
εκτέλεση του Έργου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης, όπως ενδεικτικά και 
όχι αποκλειστικά: 

i.    Κάθε είδους δαπάνη (π.χ µετακινήσεων, ένδυσης προσωπικού, υλικών 
καθαρισµού, αποσβέσεων του τεχνολογικού εξοπλισµού  κλπ.), κάθε είδους 
υποχρεώσεις προς τρίτους (υπεργολάβους, κλπ.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου.  

ii.    Ηµεροµίσθια, µισθοί, δώρα, ασφαλιστικές εισφορές, προµήθειες, πρόστιµα, 
ποινές, οφειλές, υπερωρίες, δαπάνες αναπλήρωσης προσωπικού, άδειες, και γενικά 
οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις, 
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 iii.    Το εργολαβικό όφελος του Αναδόχου.  

Όλα τα παραπάνω, ανεξαρτήτως αν αναφέρονται ειδικά ή όχι στη Σύµβαση, 
περιλαµβάνονται στην Αµοιβή και θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος 
θα είναι συνολικά και αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την πληρωµή, 
απόσβεση ή διακανονισµό όλων των προηγουµένων µε δική του δαπάνη. 

 Ο Ανάδοχος εγγυάται ρητά την ακρίβεια του προϋπολογισµού και των υπολογισµών 
του βάσει των οποίων υπέβαλε την προσφορά του για το Έργο και συµφωνήθηκε η 
Αµοιβή, παραιτείται δε από κάθε δικαίωµα να ζητήσει αναπροσαρµογή της Αµοιβής 
αυτής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρεται 
ότι δεν αποτελούν λόγο αναθεώρησης της Αµοιβής: 

 i.    Η αύξηση του κόστους του Έργου, των εξόδων του Αναδόχου, του κόστους 
απασχόλησης, η µεταβολή των συναλλαγµατικών ισοτιµιών ή γενικότερα η 
ανατίµηση υπηρεσιών ή ειδών που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση 
του Έργου,  

 ii.    Η διαπίστωση ότι για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου απαιτούνται 
περισσότεροι ή διαφορετικοί πόροι (ανθρώπινο δυναµικό, χρόνος απασχόλησης, 
υποδοµές, εξοπλισµός) σε σύγκριση µε τα δεδοµένα στα οποία στήριξε την προσφορά 
του ο Ανάδοχος, 

  iii.    Η εν γένει µεταβολή των συνθηκών εκτέλεσης του Έργου,  

 iv.    Κάθε άλλη συναφής περίσταση. 

Ο ∆ΗΜΟΣ . ∆ΕΝ είναι υποχρεωµένος να εξαντλήσει όλο το συµβατικό αντικείµενο, 
ενώ σε ενδεχόµενο που η ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης που θα προκύψει από την 
παρούσα διακήρυξη, παρέλθει χωρίς να έχουν πραγµατοποιηθεί όλες οι εργασίες , ο 
∆ΗΜΟΣ  µπορεί να παρατείνει τη σύµβαση, χωρίς να υπερβεί το συµβατικό ποσό ή 
µπορεί η σύµβαση να λυθεί µονοµερώς από το ∆ΗΜΟ και ο ανάδοχος δεν θα έχει 
δικαίωµα να διεκδικήσει οικονοµικές αξιώσεις από το ∆ΗΜΟ 

5.∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις του Αναδόχου 

1. Ο ανάδοχος αποδέχεται να συµµορφωθεί µε το σύνολο των άρθρων που 
περιλαµβάνονται στα τεύχη δηµοπράτησης της αρ. πρωτ23663/1557/01-09-2016 
διακήρυξης του ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»  

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της 
εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόµιµών αποδοχών, οι οποίες σε καµία 
περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες του κατωτάτου ορίου µισθού ή 
ηµεροµισθίου όπως αυτό ορίζεται µε το αρ.1 παρ.6 του Ν.4046/2012 ο οποίος 
τροποποίησε την από 15/7/2010 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.,τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό µε 
αντικατάσταση των εργαζοµένων οι οποίοι βρίσκονται σε άδεια, τήρηση του νοµίµου 
ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων 
κ.λ.π.Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα 
καταγγέλλεται η σύµβαση µε την Ανάδοχο εταιρεία, (άρθρο 68 του ν. 3863/2010 
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του Ν 4144/2013 Επίσης υποχρεούται να 
εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο ∆ηµόσιο για κάθε τρίτο.  

3. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµιάς ή 
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βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου 
∆ιονύσου ή σε οιονδήποτε τρίτο, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των 
υπαλλήλων του ιδίου (του αναδόχου) ή των εργασιών του 

4. Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύµβασης δηλώνει ότι έχει λάβει πλήρη 
γνώση του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης, καθώς 
και των κινδύνων. Αναλαµβάνει δε την εκτέλεση της σύµβασης, θεωρώντας το 
συµβατικό αντάλλαγµα επαρκές. Τυχόν παράλειψη ενηµέρωσής του δεν τον 
απαλλάσσει των συµβατικών υποχρεώσεων και ευθυνών του. 

5. Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα, πληρότητα 
και αρτιότητα του Έργου και των εργασιών του, δεδοµένου άλλωστε ότι κατά 
δήλωσή του διαθέτει την σχετική εµπειρία, καθώς και τα κατάλληλα προσόντα, τον 
αναγκαίο εξοπλισµό, την απαιτούµενη οργάνωση, επαρκές ανθρώπινο δυναµικό και 
χρηµατοοικονοµικούς πόρους για την πλήρη, προσήκουσα και απρόσκοπτη εκτέλεση 
της Σύµβασης εντός των συµβατικών προθεσµιών Υποχρεούται να χρησιµοποιεί 
προσωπικό (ο αριθµός του οποίου θα έχει προσδιορισθεί από τους οικονοµικούς 
όρους συµµετοχής) ειδικευµένο, υγιές, άριστο στο είδος του, άψογο από πλευράς 
συµπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό του ∆ήµου και τους ∆ηµότες, 
και το οποίο να τηρεί πιστά τις εντολές των αρµοδίων οργάνων.  

6. Ο ∆ήµος ∆ιονύσου διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει πλήρως την συµπεριφορά 
του προσωπικού του εργολάβου εντός των χώρων του ∆ήµου, όπου πρέπει να 
τηρείται τάξη και ησυχία. Το προσωπικό είναι υποχρεωµένο να δέχεται 
αδιαµαρτύρητα οποιονδήποτε έλεγχο τυχόν αποσκευών του κατά την έξοδο του από 
τους χώρους των ∆ηµοτικών Κτιρίων. 

7. Υποχρεούται να τηρεί βιβλία επικοινωνίας µε τους αρµόδιους για την 
εποπτεία των επί µέρους κτιρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου, µε σκοπό την αναγραφή σ' 
αυτό των τυχόν παραλείψεων όσο και παραπόνων.  

8. Υποχρεούται να αντικαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη ή 
πληµµελή εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ' αυτόν από τους 
υπεύθυνους των καθ’ έκαστον κτιρίων. Εάν ο ανάδοχος δεν φροντίζει σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω για την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πληµµελούς εργασίας, 
θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα έως και του 50% της µηνιαίας δαπάνης, ανάλογα µε 
την βαρύτητα της πράξεως ή παραλείψεως κατά την ελεύθερη κρίση των αρµοδίων 
οργάνων του ∆ήµου, παρακρατούµενη από την µηνιαία αµοιβή. Σε περίπτωση 
υποτροπής η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται, και ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα 
καταγγελίας της σύµβασης και κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου.  

9. Ο καθαρισµός θα καλύπτει τις ηµέρες και ώρες εργασίας, όπως αυτές έχουν 
προσδιορισθεί από τον αποδέκτη των υπηρεσιών καθαρισµού (∆ήµος ∆ιονύσου). Το 
ωράριο παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του αναδόχου, το οποίο θα καλύπτει τις 
καθορισµένες ηµέρες και ώρες εργασίας, θα προσδιορίζεται κατόπιν συνεννόησης µε 
την προϊσταµένη ∆ιοικητικών υπηρεσιών του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ανάγκες αυτού. Θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε οι εργασίες καθαρισµού να 
γίνονται σε ώρες όπου δε θα παρεµποδίζεται ή δυσχεραίνεται η εργασία του 
προσωπικού του ∆ήµου.  

10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί αποκλειστικά προσωπικό το οποίο 
να είναι ασφαλισµένο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ.κλπ. Να αντικαθιστά αµέσως και 
χωρίς αντιρρήσεις κάθε µέλος του προσωπικού του, το οποίο θα κριθεί από τον ∆ήµο 
«ως ακατάλληλο» (για ανάρµοστη συµπεριφορά ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο) 
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µόλις ειδοποιηθεί σχετικά,  από τον ∆ήµο. Να µην απασχολεί το προσωπικό του 
πέραν του νόµιµου ωραρίου παρά µόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οπότε βέβαια 
οφείλει να καταβάλλει (στο υπερωριακά απασχολούµενο προσωπικό) ακέραιες τις 
κατά νόµο αποζηµιώσεις. Να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια 
των εργαζοµένων και να είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά 
για κάθε ατύχηµα που ήθελε συµβεί στο προσωπικό του. ∆ιευκρινίζεται ρητά ότι ο 
∆ήµος ∆ιονύσου δεν έχει καµία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ µέρους 
οιουδήποτε µισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωσή του εξαντλείται πλήρως µε την 
καταβολή της κατά µήνα αµοιβής του αναδόχου. 

11. Να διαθέτει επόπτη υπάλληλο για επίβλεψη του έργου και επικοινωνία µε 
τους 

αρµόδιους για την εποπτεία του έργου του καθαρισµού ενός εκάστου κτιρίου του 
∆ήµου, που έχουν ορισθεί ειδικά για την εποπτεία και έλεγχο του καθαρισµού των 
κτιρίων. 

12. Το προσωπικό του συνεργείου κατά την προσέλευση και αποχώρησή του, θα 
υπογράφει σε ειδικό βιβλίο παρουσίας προσωπικού. 

13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και 
ασφάλειας στο χώρο που θα δοθεί από τον ∆ήµο για την φύλαξη των πραγµάτων και 
υλικών του. 

14. Ο ανάδοχος υποχρεούται και εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται µε 
προσοχή, επιµέλεια και σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της ορθής καθαριότητας, 
όπως αυτοί ορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές καθαριότητας. Είναι υπεύθυνος 
έναντι των Κρατικών Αρχών για την εξασφάλιση της καθαριότητας στους χώρους 
που περιλαµβάνονται στην παρούσα για όλο το χρόνο και για όλο το χρόνο εργασίας 
του, και για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας και φέρει κάθε αστική και ποινική ευθύνη 
σε περίπτωση ατυχήµατος λόγω πληµµελούς καθαριότητας των χώρων. 

15. Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο οποιονδήποτε δικαιωµάτων του 
εργολήπτη που θα απορρέουν από τη σύµβαση που θα υπογραφεί και η εκχώρηση και 
ενεχυρίαση οποιωνδήποτε απαιτήσεων του εργολήπτη. 

16. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδίδει µηνιαία αναφορά των παρεχόµενων 
υπηρεσιών µε τα απαραίτητα ποσοτικά στοιχεία   

17. Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης του µόνο για λόγους ανωτέρας βίας. 
Υποχρεούται όµως να γνωστοποιήσει, χωρίς καθυστέρηση στον Εργοδότη, τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και να προσκοµίσει τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. Ρητά συµφωνείται ότι θέµατα που σχετίζονται µε το αναγκαίο 
για την εκτέλεση του έργου προσωπικό (απεργία κ.τ.λ.) δεν αποτελεί λόγο ανωτέρας 
βίας. 

18. Τα δικαιώµατα του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ»  ως προς την αµοιβή του εξαντλούνται 
στην συµφωνηθείσα αµοιβή όπως θα καθοριστεί από τη σύµβαση και η οποία θα 
καταβληθεί µε τον τρόπο που θα συµφωνηθεί και µε την έκδοση των σχετικών 
τιµολογίων παροχής υπηρεσιών. 

Τα αντισυµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τον Ν.2472/97 περί προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και στις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και 
κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων 
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Εάν κατά την διάρκεια της σύµβασης τροποποιηθεί η επωνυµία της επιχείρησης του 
συνεργείου καθαρισµού, θα πρέπει να προσκοµίζει στην αναθέτουσα αρχή τα νέα 
στοιχεία της επιχείρησης (επωνυµία, αριθµός Γεν. Μητρώου, κ.λπ.).Σε αντίθετη 
περίπτωση η αντίστοιχη πληρωµή δεν θα διενεργείται και αν το φαινόµενο 
επαναληφθεί, ο εργολάβος θα κηρυχθεί αµέσως έκπτωτος 

  

6.∆απάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο  

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της 
δηµοπρασίας, του αρχικού διαγωνισµού και του τυχόν επαναληπτικού και οι σχετικές 
αποδείξεις πληρωµής προσκοµίζονται από αυτόν απαραίτητα κατά την υπογραφή της 
σύµβασης.  

Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 
Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό 
αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για 
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών 
σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

δ) Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

Κάθε τυχούσα νόµιµη κράτηση. Ο ΦΠΑ βαρύνει το ∆ΗΜΟ Οι ανωτέρω 
επιβαρύνσεις µπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση 
µεταβολής της νοµοθεσίας 

7.Σχέσεις των µερών 

1. Ο Ανάδοχος διατηρεί ανεξάρτητη επιχείρηση, συναλλάσσεται µε τους τρίτους µε 
το δικό του όνοµα και για δικό του λογαριασµό και κατά συνέπεια ο  ∆ήµος δεν 
αναλαµβάνει υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι οποιουδήποτε τρίτου, όπως, 
ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, των αρχών, των συνεργατών, των υπαλλήλων ή των 
προστηθέντων του, έστω και αν οι υποχρεώσεις αυτές σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε 
την εκτέλεση του Έργου. 

2. Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα να ενεργεί πράξεις στο όνοµα του ∆ήµου  και 
γενικά να τον δεσµεύει έναντι τρίτων µε οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε 
λόγο. Κατ’ εξαίρεση, ο ∆ήµος να παρέχει στον Ανάδοχο εντολή ή πληρεξουσιότητα 
για τη διενέργεια συγκεκριµένων πράξεων που σχετίζονται µε το Έργο. Η ως άνω 
εντολή ή πληρεξουσιότητα θα παρέχεται και θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο 
µε έγγραφο αρµοδίου οργάνου του ∆ήµου  που έχει τη νόµιµη εξουσία 
εκπροσώπησής του. 

3. Συµφωνείται και δηλώνεται ρητά ότι ο Ανάδοχος δεν συνδέεται µε το ∆ήµο µε 
σχέση αντιπροσώπευσης ή εξαρτηµένης εργασίας, συµφωνεί δε ο Ανάδοχος ότι δεν 

ΑΔΑ: 6ΣΗΗΩ93-Α2Χ



 

113 

                                                                                                                                            
θα παραπλανήσει οποιονδήποτε µε τρόπο που να του δηµιουργηθεί η εσφαλµένη 
εντύπωση ότι του έχει παρασχεθεί τέτοια εξουσία από τον Εργοδότη.   

8.Ποινές και εγγυήσεις  

1.Ο Ανάδοχος, προς κάλυψη του Εργοδότη για την περίπτωση κατάπτωσης των 
κατωτέρω ποινικών ρητρών και τυχόν θεµελίωσης αξίωσης αποζηµίωσης, και ως 
εγγύηση για την καλή και προσήκουσα εκτέλεση της Σύµβασης, την κάλυψη κάθε 
τυχόν οφειλής προς τον Εργοδότη και γενικά την πιστή τήρηση των όρων της 
Σύµβασης, προσκόµισε την υπ' αριθµ………………………..εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης της ………………………..  ύψους ………. ευρω  
…………………………..), πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση. 

2.Η εγγυητική αυτή επιστολή, παραµένει σε ισχύ στα χέρια του Εργοδότη και 
επιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο µέσα σε προθεσµία τριάντα ηµερών από την 
οριστική παραλαβή του Έργου. 

3. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου µετά από καταγγελία του ∆ήµου 
καταπίπτει ως ειδική ποινή στον Ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του 
έργου.  

4. Ο Ανάδοχος ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνει ότι συµφωνεί ότι οι ως άνω 
συµφωνούµενες ποινικές ρήτρες είναι δίκαιες και εύλογες δεν υπερβαίνουν το 
προσήκον µέτρο, σε κάθε δε περίπτωση παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα κάθε 
δικαιώµατός του να επιδιώξει τη µείωση ή την κατάργησή τους. 

5. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες καταπίπτουν υπέρ του ∆ήµου όταν συντρέξουν οι 
σχετικές προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως αν ο ∆ήµος  υπέστη ή αποδείξει ζηµία. Σε κάθε 
περίπτωση, ο ∆ήµος δικαιούται να επιδιώξει την καταβολή και της τυχόν επιπλέον 
αποδεικνυόµενης ζηµίας του. 

9. Καταγγελία της Σύµβασης –Κυρώσεις  

Η Αναθέτουσα αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση στις εξής περιπτώσεις: 

1. Όταν ο Ανάδοχος δεν τηρεί τους βασικούς όρους της σύµβασης.  

2. Σε περίπτωση µη τήρησης των απαιτήσεων της παραγράφου 4.6 των ειδικών 
όρων, περί έλλειψης ή παράλειψης ή πληµµελούς εργασίας. 

3. Όταν δεν τηρεί τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του Ν4144/13, στην οποία αναφέρεται ότι: «Όταν οι 
ελεγκτικοί µηχανισµοί του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνοµη 
απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, 
ενηµερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή. Επίσης, ενηµερώνουν εγγράφως την 
αναθέτουσα αρχή για τις πράξεις επιβολής προστίµου που αφορούν τις ανωτέρω 
διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η πράξη επιβολής προστίµου στον εργολάβο για 
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείµενες 
διατάξεις ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας της σύµβασης οδηγεί υποχρεωτικά στην καταγγελία της 
σύµβασης από την αναθέτουσα αρχή και στην κήρυξη του εργολάβου έκπτωτου και 
πρόσθετα  επιφέρει, από το χρόνο επιβολής της δεύτερης κύρωσης, τον αποκλεισµό 
του εν λόγω εργολάβου από δηµόσιους διαγωνισµούς για χρονικό διάστηµα από τρεις 
µήνες µέχρι τρία έτη, ανάλογα µε την σοβαρότητα της παράβασης, τη συνεκτίµηση 
της οικονοµικής ωφέλειας που αποκοµίζει ο εργολάβος, συνεπεία της παραβίασης της 
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κείµενης νοµοθεσίας, όταν αυτό είναι εφικτό, του βαθµού της υπαιτιότητας, του 
αριθµού των εργαζοµένων που θίγονται και του µεγέθους της 
επιχείρησης.(Ν.3996/2011 ΦΕΚ 170 άρθρο 24 παράγραφος 11) 

4. Όταν η υπηρεσίες ή οι αρµόδιοι για την εποπτεία του έργου της καθαριότητας 
κάθε επί µέρους κτιρίου, διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του άρθρου 68 του ν. 
3863/2010 κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύµβαση καταγγέλλεται. 

10. Υπεργολαβίες 

Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, στην περίπτωση που ο 
εργολάβος αναθέσει την εκτέλεση του έργου ή µέρους αυτού σε υπεργολάβο, 
υποχρεούται άµεσα να ενηµερώσει εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Ο 
εργολάβος και ο υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, έναντι των 
εργαζοµένων για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών 
εισφορών 

 

11.Ανωτέρα βία 

Ο ανάδοχος δεν δύναται να επικαλεσθεί λόγο ανωτέρας βίας για τη µη εµπρόθεσµη 
και σύµφωνα µε τους όρους της συµβάσεως εκτέλεσης αυτής, ούτε δύναται να 
απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις που τον βαρύνουν από τη σύµβαση, εάν δεν 
επικαλεσθεί και αποδείξει τα περιστατικά της ανωτέρας βίας, εντός 15 ηµερών από 
τότε που έλαβαν χώρα τα περιστατικά αυτά. 

 

12. Πνευµατική ιδιοκτησία 

1. Ο Ανάδοχος µε την συµµετοχή στον διαγωνισµό και την υπογραφή της σύµβασης 
συνοµολογεί και αποδέχεται ότι το σύνολο του παραγόµενου από αυτόν υλικού στα 
πλαίσια παροχής των αναληφθησοµένων µε υπηρεσιών, όπως το περιεχόµενο όλων 
των κειµένων και λοιπών πληροφοριακών εγγράφων τα οποία ο Ανάδοχος παράγει 
κατά την εκτέλεση του έργου µε όλα τα υπό του νόµου προβλεπόµενα δικαιώµατα 
πνευµατικής  ιδιοκτησίας και το σύνολο των εξ αυτών απορρεουσών εξουσιών, µε 
την πληρωµή τους µεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο στον Εργοδότη αυτοδικαίως, 
άνευ ανάγκης συνάψεως µεταξύ των µερών άλλης πλην της παρούσας ιδιαιτέρας περί 
αυτού συµφωνίας. 

13. Εχεµύθεια  

1.Καθ’ όλη  τη  διάρκεια  ισχύος  της  σύµβασης, αλλά  και  µετά  την  λήξη  ή  την  
λύση  αυτής, ο  Ανάδοχος υποχρεούται να  τηρήσει  εµπιστευτικές  και  να  µην  
γνωστοποιήσει  σε  τρίτους πλην των αναγκαίων για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 
της από την παρούσα προσώπων ειδικοί συνεργάτες, υπεργολάβοι κ.λ.π.),  χωρίς  την  
προηγούµενη  έγγραφη  συγκατάθεση  του Εργοδότη οποιεσδήποτε  πληροφορίες  ή  
έγγραφα  που  θα  περιέλθουν  σε  γνώση  του  κατά  την  παροχή των υπηρεσιών του 
και  την  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  του.  

2.Παραβίαση της υποχρέωσης εχεµύθειας συνεπάγεται την έκπτωση του αναδόχου 
από τη σύµβαση χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσµίας, την κατάπτωση ως 
ειδικής ποινής των εγγυητικών επιστολών που βρίσκονται εις χείρας του Εργοδότη 
και δεν αποκλείεται η αναζήτηση από τον Εργοδότη της ανόρθωσης οποιασδήποτε 
ζηµιάς προκλήθηκε από την παραβίαση της εχεµύθειας. 

ΑΔΑ: 6ΣΗΗΩ93-Α2Χ



 

115 

                                                                                                                                            
3.Επιπλέον, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι η ως άνω 
υποχρέωση εχεµύθειας δεσµεύει και το προσωπικό, τους συνεργάτες, υπαλλήλους, 
προστεθέντες και υπεργολάβους του. 

 14.Επίλυση διαφορών 

1.Κάθε διαφορά µεταξύ των Μερών, θα καταβάλλεται σχετική προσπάθεια να λυθεί 
πρώτα µε φιλικό διαγωνισµό. 

2.Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας επίλυσης της διαφοράς µε φιλικό 
διακανονισµό, συµφωνούνται αρµόδια τα δικαστήρια της Αθήνας σύµφωνα µε την 
κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

15. Γενικές διατάξεις 

1. Όλες οι προθεσµίες που αναφέρονται στην παρούσα Σύµβαση νοούνται σε 
ηµερολογιακές ηµέρες, µήνες ή έτη, εκτός αν ορίζεται ρητά ότι πρόκειται για 
εργάσιµες ηµέρες. Για τον υπολογισµό των προθεσµιών εφαρµόζονται οι σχετικές 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

2.Όπου στην παρούσα Σύµβαση γίνεται παραποµπή σε αριθµό άρθρου ή παραγράφου 
άρθρου, χωρίς άλλο προσδιορισµό, νοούνται τα άρθρα αυτής της Σύµβασης 

3.Οι  τίτλοι  των όρων είναι ενδεικτικοί του περιεχοµένου τους, δεν αποτελούν  µέρος  
του συµβατικού κειµένου και τίθενται µόνο ενδεικτικά και προς διευκόλυνση κατά 
την διατύπωση  της σύµβασης. 

4.   Κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη  δεν έχει το δικαίωµα  να επικαλεστεί  
οποιαδήποτε συµφωνία η οποία εν περιλαµβάνεται στην παρούσα σύµβαση, 
οποιεσδήποτε δε ανακοινώσεις  έγγραφες ή προφορικές  έγιναν πριν  την  υπογραφή  
της παρούσας  σύµβασης θεωρούνται  ανακληθείσες  και άκυρες  και  δεν έχουν 
καµία  ισχύ. 

5.   Η παράλειψη οποιουδήποτε των Μερών να εφαρµόσει οποτεδήποτε οποιονδήποτε 
από τους όρους της Σύµβασης ή να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώµατα που 
προβλέπονται σ’ αυτή, δεν µπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από αυτούς τους όρους ή 
τα δικαιώµατα ή να επηρεάσει την ισχύ της Σύµβασης. Καµιά τέτοια παραίτηση δεν 
θα έχει ισχύ ούτε θα αποτελεί δέσµευση κατά οιουδήποτε των Μερών, εκτός αν έχει 
συµφωνηθεί εγγράφως από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του Μέρους αυτού.  

6.   Στην περίπτωση που οποιοδήποτε µέρος αυτής της Σύµβασης είναι άκυρο, τότε 
αυτό δεν θα επηρεάζει το κύρος άλλων τµηµάτων της Σύµβασης αυτής, τα οποία θα 
παραµένουν σε πλήρη ισχύ και ενέργεια. Τα Μέρη θα καταβάλουν τις καλύτερες 
δυνατές προσπάθειες για να διαπραγµατευθούν καλόπιστα υποκατάστατες διατάξεις 
της παρούσας Σύµβασης στη θέση των ως άνω άκυρων, στην περίπτωση δε 
ασυµφωνίας τους θα ενεργοποιούνται οι διατάξεις της παρούσας Σύµβασης περί 
επίλυσης των διαφορών. 

Η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ » δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 
σύµβασης.  

Το συµφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τρία (3) όµοια αντίτυπα.  

 

Οι συµβαλλόµενοι ανέγνωσαν το περιεχόµενό του, το επιβεβαίωσαν και το 
υπέγραψαν, όπως ακολουθεί 
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ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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