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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΧΩΡΑ ΠΑΤΜΟΥ  

Πόλη ΠΑΤΜΟΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 85500 

Χώρα1 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS2 GR421 

Τηλέφωνο 2247360303-2247360311 

Φαξ 2247360312 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  manolis.pentes@patmos.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες3 Μανώλης Πέντες 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.patmos.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)4  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Πάτμου και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Ο.Τ.Α.). 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.5 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η διαχείριση των τοπικών υποθέσεων.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 6  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.7 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr και την διεύθυνση  www.patmos.gr 

γ) 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) : www.patmos.gr. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, ύστερα από συντετμημένη προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, από την 
                                                           
1
 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  

2
 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων

 
 

3
 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της 
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

4
 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων   

5
 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) Δημόσια 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. 

6
 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 

7
 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα 

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..» 





επόμενη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρο 27 παρ.1 & 4 του Ν. 4412/2016).  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και την αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 
27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης8 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους του Δήμου Πάτμου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση 
βαρύνει τον με Κ.Α : 30.6277.0002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του 
Δήμου Πάτμου κατά 1.000,00€ προκειμένου να εκκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης της 
σύμβασης ενώ στον προϋπολογισμό έτους 2019 έχει εγγραφεί ήδη πίστωση ποσού 350.000,00  στον ίδιο 
ΚΑΕ και με την ίδια περιγραφή η οποία αφορά την περίοδο ισχύος της σύμβασης στο έτος 2019. Για το 
2020 και 2021 θα προβλεφτούν στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς τα ανάλογα ποσά τα οποία θα 
επαρκούν για την αποπληρωμή της σύμβασης.  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας, ανακύκλωσης και λειτουργία 
ΧΥΤΥ Πάτμου, ως εξής:                 

Α) Υπηρεσίες Καθαριότητας cpv 90610000-6 

1. Καθαριότητα των κεντρικών οδών οι οποίοι βρίσκονται εκτός οικισμών, καθαριότητα παραλιών και των 
αφοδευτηρίων που βρίσκονται στις παραλίες.  

2. Καθαριότητα στην νησίδα Αρκιών με σάρωση των κεντρικών κοινοχρήστων χώρων και αποκομιδή των 
απορριμμάτων.  

3. Καθαρισμός χειμάρρων. 

3. Κλάδεμα δένδρων δενδροστοιχιών κεντρικού δικτύου και παραλιών Πάτμου. 

4. Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, κλαδεμάτων και λοιπών απορριμμάτων που δεν περιέχονται στους 
κάδους συλλογής οικιακών απορριμμάτων.  

Ο ανάδοχος θα διαθέσει μικρό όχημα ή μηχάνημα έργου (π.χ. τάμπερ) για την μεταφορά των 
απορριμμάτων των Αρκιών, μικρό φορτωτή (bobcat για τους λοιπούς καθαρισμούς) και ελαφρύ εξοπλισμό 
για τις λοιπές εργασίες (αλυσοπρίονα, φυσητήρες κ.λπ.) 

Β) Υπηρεσίες Ανακύκλωσης cpv 90514000-3 

Αποκομιδή απορριμμάτων από τους μπλε κάδους ανακύκλωσης. 

Εργασίες διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. 

Γυαλί, πλαστικά κάθε είδους, χαρτί, αλουμίνιο, κουτιά και συσκευασίες σιδήρου.  

Τήρηση των όρων και προδιαγραφών της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ Δήμου και  ΕΕΑΑ ΑΕ. 

Ανακύκλωση λοιπών ρευμάτων σύμφωνα με τις συμβάσεις που θα υπογράψει ο Δήμος με τους 
αντίστοιχους φορείς. 

Ο ανάδοχος θα διαθέσει: Α) Γερανοφόρο φορτηγό όχημα ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 2,5 τόνων με 
ανατρεπόμενη καρότσα για την μεταφορά απορριμμάτων και το άδειασμα υπόγειων κάδων 
ανακυκλώσιμων υλικών και Β) Πρέσα για την συμπίεση - δεματοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών. 
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Γ) Λειτουργία ΧΥΤΥ cpv 90530000-1 

Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση του 
έργου. Επίβλεψη, υποδοχή απορριμματοφόρων, εκφόρτωση, χειρισμός υπολειμμάτων, συμπίεση 
επιχωμάτωση, συντήρηση εξοπλισμού.  

Ο Δήμος θα διαθέσει ερπυστριοφόρο εκσκαφέα για την επιχωμάτωση – συμπίεση και ο ανάδοχος 
φορτηγό ωφέλιμου φορτίου 4 τόνων για την μεταφορά χώματος επικάλυψης. 

Δ) Γενικά στοιχεία 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) ως εξής: 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ  CPV 

1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 90610000-6 

2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  90514000-3 

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΥ 90530000-1 

Ε) Προϋπολογισμός - Διάρκεια της σύμβασης 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 964.281,36€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 777.646,26€ και ΦΠΑ : 186.635,10€). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης ένα (1) έτος, από την υπογραφή 
της, αρχομένης σε κάθε περίπτωση μετά την 16η Φεβρουαρίου που λήγει η τρέχουσα σύμβαση. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει τιμής και μόνο, σε ανάδοχο που πληροί τις προϋποθέσεις ανάληψης της υπηρεσίας.  

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 ιδίως9: 

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)10, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

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

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

 της παρ. Ζ του 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» 
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 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. 

10
 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  





 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση»,11 

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

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

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)12  

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών13 

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

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»14, της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρίες” 

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

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

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

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

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

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

 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 Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 Την με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ 2084/11-01-2018 Απόφαση Ανανέωσης – Τροποποίησης των Περιβαλλοντικών 
Όρων για την μετατροπή του υφιστάμενου ΧΥΤΑ σε ΟΕΔΑ Πάτμου. 

 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 
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 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
12

 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. 

13
 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως 

άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ 
περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 
379, 

14
 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το 

άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 





δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 Την με αριθμ. 1013/15-02-2018 ισχύουσα σύμβαση για την «Καθαριότητα εξωτερικών χώρων και 
ανακύκλωσης Δήμου Πάτμο, για ένα έτος. 

 Την ισχύουσα σύμβαση του Δήμου Πάτμου με την ΕΕΑΑ Α.Ε. 

 Την αρ 1/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου (ΑΔΑ: ΩΒΗΡΩΞΦ-ΑΧΣ) με την 
οποία ορίστηκαν τα μέλη της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης των προσφορών. 

 Την αρ. 257/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου (ΑΔΑ: Ω5ΨΤΩΞΦ-ΝΨΕ) με την οποία 
συστήθηκαν οι επιτροπές παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών. 

 Την με αριθμ.227/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου με την οποία εγκρίνεται η 
ανάθεση σε εργολάβο των υπηρεσιών καθαριότητας εξωτερικών χώρων, η ανακύκλωση και η 
λειτουργία ΧΥΤΥ Πάτμου. 

 Την αρ.πρωτ.7758/30-11-2018 Τεχνική Περιγραφή της υπηρεσίας που έχει συνταχθεί από τις υπηρεσίες 
του Δήμου. 

 Την αριθμ.309/2018 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΥΜΑΩΞΦ-ΚΜ8, ΑΔΑΜ: 
18REQ004110746 2018-12-03). 

 Την με αριθμ. 235/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Πάτμου (ΑΔΑ:78Σ9ΩΞΦ-8ΡΞ) με την 
οποία εγκρίνονται : α) οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας, β) η διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού και γ) καθορίζονται οι όροι διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της 
υπηρεσίας.     

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 24η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00 15 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr,  την 29η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 :00 από την αρμόδια επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

Η ημερομηνία ανάρτησης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι η  20η Δεκεμβρίου 2018.  
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η  27η Δεκεμβρίου 2018.  
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης16  

Προκήρυξη17 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 17/12/2018 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 18 
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 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 

16
 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων 

17
 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του 

Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  

18
 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία 

δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να 
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση 
εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης  





Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 19.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.20:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : ……… 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) 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 ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   www.patmos.gr. 

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 τους21  

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. 

1.8 Προϋποθέσεις Συμμετοχής  

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ). Η ηλεκτρονική 
υπογραφή χορηγείται από πιστοποιημένη προς τούτο αρχή και πρέπει να είναι σκληρής αποθήκευσης, 
δηλαδή να δημιουργείται μέσω Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (USBtoken). Ο κατάλογος 
των αρχών που παρέχουν ηλεκτρονική υπογραφή αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
http:/www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/SupervisedList.
html.  

Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται την εγγραφή τους παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και 
αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του συστήματος ταυτοποιούνται ως εξής : Όσοι από τους ανωτέρω 
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των 
διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το ανωτέρω Τμήμα της 
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης οι οποίοι δε διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή 
τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΑΠ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με 
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το ανωτέρω Τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ 
αποστέλλοντας : είτε υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική, είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην 
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 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654. 
20

 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 
21

 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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ελληνική, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού 
φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα XI - ΜΗΤΡΩΑ του Ν. 4412/2016, προσκομιζόμενα εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.  

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ηλεκτρονικής υπογραφής. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το 
Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον 
το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως 
πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  





2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης22  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 18-573506-001 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 18PROC004220365), όπως αυτή έχει 
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, 

3.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]23  

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 24. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο οκτώ (8) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο 
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.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 υπογεγραμμένο25. 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 έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών.  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
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 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 

23
 Για συμβάσεις άνω των ορίων 

24
 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 

την  επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 
ενδιαφερομένων. 

25
 Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14) 

http://www.promitheus.gov.gr/




Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών26. 

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. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)27.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 28.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

29  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα30. 

2.1.5 Εγγυήσεις31 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά «ή χρηματοδοτικά 

ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13)» (προσθήκη Δήμοςνετ - τροποποίηση άρθρου 72 του Ν.4412/2016 με  
την παρ. 1 του άρθρου 120 του Ν. 4512/18 και την παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4541/2018) που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
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 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
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 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 
μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων. 

28
 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

29
       Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  

30
 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 

31
 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  





στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών32, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης 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 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.33 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή34 για την υποβολή προσφοράς35.  Η Α.Α. μπορεί 
να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον 
τους ανατεθεί η σύμβαση. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.36   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής37 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής38, που 
ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών 
(15.552,93€)39.  

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. 
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 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, 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 

34
 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

35
 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) 

36
 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

37
 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 

38
 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) 

39
 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).   





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, 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, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 40 

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 [συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α. με παραπομπή στους λόγους αποκλεισμού και τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής που θα ορίσει στη διακήρυξη], δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την 
παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού41  

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 αμετάκλητη42 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
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 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 
171). 

 
41

 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
42

  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  
 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική    απόφαση” νοείται, δεδομένης της 

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του 
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 





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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικηαμετάκλητη 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 στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου43. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 44 

2.2.3.2. Φορολογικές και Ασφαλιστικές Οφειλές 

α. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, 

εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 

του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

γ) σύμφωνα με τις περιπτώσεις 1 και 5 της παρ. Α του άρθρου 39 του Ν. 4488/17 (ΦΕΚ 137/13.09.2017 

τεύχος A'): Α) 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (Α' 147) μετά την περίπτωση β' προστίθεται 

περίπτωση γ' ως εξής: «γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως 

εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 

τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και 

ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

β. Κύρια και επικουρική ασφάλιση  
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 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.   
4497/2017. 
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 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  





Αν 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.  

γ. Άρση λόγου αποκλεισμού  

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του:  

- είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων  

- είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

2.2.3.3 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 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. Αποκλείεται45 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. 4412/201646,  

(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 λειτουργίας47,  

(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,  
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 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. 

46
 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

47
 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.  





(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 2.2.9.2 της παρούσας,  

(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.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 48 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 

της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)49. 

2.2.3.6. 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. 

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)50 και 2.2.3.4 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 51. 

2.2.3.8. 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. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής52  
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 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
49

 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση 
σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του 
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 

50
        Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 

51
 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   

52
 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, 
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 
πρόβλεψη στη διακήρυξη.  





2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας53  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. Ως 
υπηρεσίες συναφούς αντικειμένου ορίζονται ενδεικτικά οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τις 
υπηρεσίες καθαρισμού,  τη συλλογή και διαχείριση μη επικίνδυνων απορριμμάτων. 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 του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο 
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού54.   

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια55  

 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:  

 Μέσο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (έτη 2015, 2016 και 2017) 
μεγαλύτερο από το 200% του ετήσιου προϋπολογισμού της παροχής των υπηρεσιών χωρίς Φ.Π.Α. 
(δηλαδή θα πρέπει να έχουν μέσο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις 
μεγαλύτερο των 518.430,00€). Σε περίπτωση δε που δραστηριοποιούνται για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε πρέπει ο αθροιστικός κύκλος εργασιών του για τις 
χρήσεις που δραστηριοποιούνται, να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 300% του ετήσιου 
προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.  
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 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
54

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 
55

 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.Δ. (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.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 





2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα56  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται :  

α) να είναι σε θέση να συστήσουν ομάδα έργου από τις ζητούμενες ειδικότητες τεχνικού και λοιπού 
προσωπικού το οποίο διαθέτουν ή εφόσον δεν διαθέτουν θα δηλώσουν ότι θα προσλάβουν ή θα 
συνεργαστούν και το οποίο θα σχεδιάσει, θα διευθύνει και θα επιβλέψει τις ζητούμενες υπηρεσίες. 
 
β) να διαθέτουν ή να δηλώσουν ότι θα μισθώσουν για την παροχή της υπηρεσίας τον παρακάτω 
εξοπλισμό: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Φορτηγό όχημα ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 4 τόνων για την μεταφορά του 
υλικού επικάλυψης 

1 

2 Φορτηγό όχημα ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 2,5 τόνων για την μεταφορά 
απορριμμάτων 

1 

3 Μικρό όχημα μεταφοράς για τα απορρίμματα των Αρκιών (Τρίτροχο ή τάμπερ ή 
μικρό φορτηγό) 

1 

4 Μικρός φορτωτής (BOBCAT) 1 

5 Μηχάνημα συμπίεσης των ανακυκλούμενων απορριμμάτων (πρέσα) 1 

6 Χορτοκοπτικά μηχανήματα 4 

7 Αλυσοπρίονα για διάφορες χρήσεις 3 

8 Φυσητήρες φύλλων 3 

9 Φορητοί Απορροφητήρες απορριμμάτων 3 

 
γ) τους τίτλους σπουδών και επαγγελματικά προσόντα που διαθέτει η ομάδα έργου που θα διαχειριστεί 
και θα διοικήσει την υπηρεσία, τα οποία θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή για την διαπίστωση 
της τεχνικής ικανότητας ανάληψης της υπηρεσίας. 
δ) Να διευκρινίσουν τα στοιχεία του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 όπως αριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 
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 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.Δ. (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.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων 
συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  
παραδείγματα. 





2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης57  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:  
α) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο στο πεδίο διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων,  
β) Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001: 2004 ή ισοδύναμο στο πεδίο διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων  
γ) Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 ή 
ισοδύναμο στο πεδίο διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

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 τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς58. 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.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες59. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης 60. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 61. 

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. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ,  το 
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ62 
καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 
Παραρτήματος 163  

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
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 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) 

58
 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους 

οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
59

 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
60

 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   
61

 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
62

 Το ΕΕΕΣ 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.  

63
 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται  

οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  
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είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα64 ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.65  

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα66 

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. 4412/201667. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 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)68. 

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 2.2.3.469. 

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

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 ισχύουν70. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά71: 
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 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
65

 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί      να 
υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία 
δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

 
66

 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   

67
 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

68
 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 

69
 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 
70

 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
71

 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: 





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 και έχει εκδοθεί το πολύ. 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 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τόσο στις φορολογικές οφειλές όσο και στις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
Αν 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. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος 
τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Οι ασφαλιστικές ενημερότητες 
αφορούν τόσο τους ίδιους τους εργοδότες, όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό (και 
όχι μόνο για το Ι.Κ.Α.).  

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 258/05 και τις τροποποιήσεις αυτού, οι Α.Ε. εταιρείες, είναι 
υποχρεωμένες να ασφαλίσουν στον Ο.Α.Ε.Ε. τα μέλη του Δ.Σ., εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 
3% τουλάχιστον.  

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους, όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Οι 
ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 
κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Οι 
ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των  

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό, για τον Πρόεδρο και 
για τον Δ/νων Σύμβουλο. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για όλα τα μέλη των Διοικητικών 
Συμβουλίων τους.  

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, 
μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, υπεύθυνη 
δήλωση ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη για τους ασφαλιστικούς φορείς όπου υπάγεται ο κάθε 
απασχολούμενος και οφείλει να καταβάλει εισφορές η εταιρεία.  

Για την παράγραφο 2.2.3.2.γ, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Ωστόσο, μετά από 
σχετικό ερώτημα Δήμου, η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων απάντησε με το υπ’ αριθ. ΕΞ/337085/2017/10031/15.12.2017 έγγραφό της ότι σύμφωνα με το 

                                                                                                                                                                                                 
 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.   





αριθμ. πρωτ. ΕΣ-334130-2017/10001 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΠΕ και για τους λόγους που 
αναφέρονται σε αυτό, έχει εφαρμογή η παρ. 2 του άρθρ. 80 του Ν.4412/2016 και αντικαθίσταται το 
πιστοποιητικό με ένορκη βεβαίωση. Με το υπ' αριθμ. ΕΞ 12161-2018/10001 έγγραφο, ενημερώθηκαν οι 
αναθέτουσες αρχές για την αδυναμία έκδοσης του εν λόγω πιστοποιητικού μέχρι την υλοποίηση της 
σχετικής λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ καθώς επίσης και την ολοκλήρωση της σχετικής 
διαλειτουργικότητας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Ωστόσο με το αριθ. πρωτ. ΕΞ. 184471/10001/1-
6-2018 ενημερωτικό έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, για την ενεργοποίηση στην πύλη του 
ΣΕΠΕ (www.sepenet.gr) της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης 
απάντησης σχετικά με την χορήγηση Πιστοποιητικού της παρ. 2γ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 
αναφέρονται τα εξής: Από την Παρασκευή 25-05-2018 έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ η 
ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με την χορήγηση 
πιστοποιητικού της παρ. 2γ του αρ. 73 του Ν. 4412/2016. Για τις περιπτώσεις συμμετοχής σε σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων οικονομικών φορέων που δεν απασχολούσαν προσωπικό, για το χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, και 
δεν προκύπτει η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού από το ΣΕΠΕ, εφόσον δεν εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 2γ' του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 το πιστοποιητικό αντικαθίσταται με 
ένορκη βεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής που 
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
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 ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών72, 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]: 

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 
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 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   





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. Δύναται, 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) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 73.και 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2.1 Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.74 

Β.2.2 Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων από την Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίο, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/27-12-03 

Β.2.3 Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από το οποίο να προκύπτει επαγγελματική δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών  
καθαριότητας εξωτερικών χώρων. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης εφόσον 
συντάσσεται κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, αλλιώς Ε3 της 
επιχείρησης, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ΄ ανώτατο όριο, συναρτήσει της 
ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του. 
 
Β.4.1 Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν 
σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.3863/2010 όπως ισχύει, τα παρακάτω:75 

1) Αναλυτική έκθεση – τεχνική περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου. Θα περιλαμβάνεται 
σε αυτή ο τρόπος σχεδιασμού, υλοποίησης, επίβλεψης και επίλυσης προβλημάτων των ζητούμενων 
υπηρεσιών. 

2) Ονομαστική κατάσταση προσωπικού που θα απαρτίσει την ομάδα διοίκησης και διαχείρισης του έργου 
με τις σχετικές ειδικότητες του και τους τίτλους σπουδών του. 

3) Τις άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της υπηρεσίας ή 
εφόσον μισθωθούν οχήματα από τρίτο, προσχέδια συμφωνητικών με τον φορέα που θα διαθέσει τα 
οχήματα του και τις σχετικές άδειες των οχημάτων. 
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 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
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 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 

75
 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του 

Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 





4) Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα διαθέσουν για την εκτέλεση της υπηρεσίας τον λοιπό απαιτούμενο μη 
αυτοκινούμενο εξοπλισμό. 

Β.4.2 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 υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. 
Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης 
εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

Β.4.3. Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη στην οποία θα δηλώνεται ότι ο συμμετέχων 
αποδέχεται το δικαίωμα προαίρεσης ήτοι την παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους για ένα (1) 
έτους. 

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:76 

 Πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο, το οποίο θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 
να προέρχεται από διαπιστευμένο φορέα και να αφορά στο πεδίο διαχείρισης στερεών αποβλήτων.  

 Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001: 2004 ή ισοδύναμο, το οποίο θα πρέπει 
επί ποινή αποκλεισμού να προέρχεται από διαπιστευμένο φορέα και να αφορά στο πεδίο διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων.  

 Πιστοποιητικό Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS18001:2007/ΕΛΟΤ 
1801:2008 ή ισοδύναμο, το οποίο θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προέρχεται από διαπιστευμένο 
φορέα και να αφορά στο πεδίο διαχείρισης στερεών αποβλήτων  

 

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 Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους77 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.  
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 Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 
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 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  





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 καταλληλότητας 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.78 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης79  

Κριτήριο ανάθεσης80 της Σύμβασης81 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
χαμηλότερης τιμής82  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και στα 
Παραρτήματα αυτής, για το σύνολο των περιγραφόμενων υπηρεσιών.  

Δεν 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 αυτής83. 

2.4.2 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 ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 
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 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 
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 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) 
80

 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 
άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν 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.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  
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 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). 
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 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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 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 





«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 84. 

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 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή 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 ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της85. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(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 χαρακτήρα86, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. 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 υπογράφονται ηλεκτρονικά 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]   

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.  
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 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) 
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 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017  





Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό 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). Δεν 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 διαδικασίας87. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν88: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται 
στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά, αφού συμπληρωθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ και υπογραφεί ηλεκτρονικά. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 
υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ 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 που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος 
Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στη διακήρυξη και στα Παραρτήματα αυτής. 

 
Ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος επί ποινή αποκλεισμού να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα 
συμμόρφωσης {εντός του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ – φόρμα εκτυπωμένη από το ΕΣΗΔΗΣ) έχοντας την 
απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει.  

Ακολουθεί περιγραφή των στηλών του πίνακα συμμόρφωσης. 
Στήλη Προδιαγραφή-χαρακτηριστικά: στην στήλη αυτή αναγράφεται: «Συμμόρφωση ως προς τους όρους 
της διακήρυξης, της μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών, της τεχνικής έκθεσης, της γενικής και ειδικής 
συγγραφής υποχρεώσεων και του τιμολογίου μελέτης.  
Στήλη απαίτηση: Στην στήλη απαίτηση έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ. που σημαίνει ότι η αντίστοιχη 
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα, οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται ως 
απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη και προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως 
απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.  
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 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   
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Στήλη απάντηση: Στην στήλη απάντηση σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει μορφή 
ΝΑΙ/ΟΧΙ. 
 

 Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

Γενικά    

 
Συμμόρφωση ως προς τους όρους της  
διακήρυξης, της μελέτης, των τεχνικών 
προδιαγραφών, της τεχνικής έκθεσης, της 
συγγραφής υποχρεώσεων τους οποίους 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  

 

ΝΑΙ 

  

  
Ο υποφάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα εξής:  
 
1) Αναλυτική έκθεση – τεχνική περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου. Θα περιλαμβάνεται 
σε αυτή ο τρόπος σχεδιασμού, υλοποίησης, επίβλεψης και επίλυσης προβλημάτων των ζητούμενων 
υπηρεσιών. 

2) Τις άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της υπηρεσίας ή 
εφόσον μισθωθούν οχήματα από τρίτο, προσχέδια συμφωνητικών με τον φορέα που θα διαθέσει τα 
οχήματα του και τις σχετικές άδειες των οχημάτων. 

3) Υπεύθυνη Δήλωση , ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη, ότι θα διαθέσουν για την εκτέλεση της υπηρεσίας τον 
λοιπό απαιτούμενο μη αυτοκινούμενο εξοπλισμό.  

4) Υπεύθυνη δήλωση , ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη, με τα στοιχεία του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 όπως 
ισχύει, σχετικά με το προσωπικό που θα απασχοληθεί, τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που θα αμειφθεί 
κλπ.  

5) Την άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων 

6) Πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο, το οποίο θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 
να προέρχεται από διαπιστευμένο φορέα και να αφορά στο πεδίο διαχείρισης στερεών αποβλήτων.  

7) Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001: 2004 ή ισοδύναμο, το οποίο θα πρέπει επί 
ποινή αποκλεισμού να προέρχεται από διαπιστευμένο φορέα και να αφορά στο πεδίο διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων.  

8) Πιστοποιητικό Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS18001:2007 / ΕΛΟΤ 
1801:2008 ή ισοδύναμο, το οποίο θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προέρχεται από διαπιστευμένο 
φορέα και να αφορά στο πεδίο διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

9) Υπεύθυνη δήλωση, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

α) ο διαγωνιζόμενος είναι γνώστης των χώρων εκτέλεσης των εργασιών. 

β) είναι σε θέση να αναλάβει άμεσα την εκτέλεση των εργασιών με την υπογραφή της σύμβασης. 

γ) αναλαμβάνει την ευθύνη για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων όπως αυτοί αναφέρονται στην 
σχετική ΑΕΠΟ του ΧΥΤΥ. 

δ) αναλαμβάνει την ευθύνη για την διατήρηση της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας του προσωπικού, 
την παροχή κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν89. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 
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 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 





Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) 
φάκελο «Οικονομική Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο 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 σύμβασης90. 

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

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201691 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)92 . 

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 της παράτασης της και 
δεν αναπροσαρμόζονται.   

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ, 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 αρχή93 στο κεφάλαιο του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Παραρτήματος Ι της παρούσας 
διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών94   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) 
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. 

                                                           
90

 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
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 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 
εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
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 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 

94
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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 προσφορών95 

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 παρούσας,96  

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 εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) 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. 

ι) η οποία δεν αποδέχεται το δικαίωμα προαίρεσης παράτασης της σύμβασης για ένα (1) έτος με τους 
ίδιους όρους. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών97 

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

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την 29 / 01 / 2019 και ώρα 12:00. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων  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) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 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 οργάνου98. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή 
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
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 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) 
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 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” 





προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή99 προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές100.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων101 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου102 - 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 103 από την κοινοποίηση της 
σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης104 και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. 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.  

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. 

                                                           
99

 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
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 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
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 ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν υπόδειγμα. Πρβλ. 
εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
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 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
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 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' 
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 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 





Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης 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 του105.  

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 Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. (η παρ. 1 του άρθρου 105 
τροποποιήθηκε από την παρ. 25 του άρθρου 107 του Ν. 4497/17). 

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,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 
του ν. 4129/2013.  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .106 
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 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  26 του ν. 4497/2017. 





Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες107 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 πράξης της αναθέτουσας αρχής108 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 ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης109. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά110 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ 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 πιστοποιητικών111 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της 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 ΕΣΗΔΗΣ: 

• 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. 
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 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017. 
108

 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 
109

  Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
110

 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 Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

111
  Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού   

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 





• 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 προσφυγής112. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ113. 

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 διαφορετικά114. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016 
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  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

114
  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 





4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

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 μη υπολογιζόμενου του ποσού που αναλογεί στο δικαίωμα προαίρεσης) και κατατίθεται 
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Εφόσον ασκηθεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα προαίρεσης, ο ανάδοχος θα κληθεί να 
προσκομίσει νέα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

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 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. 115 

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 σύνολο της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και της προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής παράτασης της 
σύμβασης εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή 
των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει υπόψιν του και να τηρεί τα στοιχεία που αναφέρονται 
στις περιπτώσεις α΄ έως στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως εκάστοτε 
ισχύει, καθώς και ο ειδικός όρος της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου.  
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 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X




4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.116. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

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 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με 
απόφαση της Α.Α.117 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης για ένα (1) έτος ακόμη με τις 
ίδιες προϋποθέσεις και όρους. Το δικαίωμα της αυτό είναι υποχρεωμένη να το ασκήσει με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, την οποία θα λάβει τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την λήξη της κύριας 
σύμβασης. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης118  

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 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ άρθρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
118

 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 





5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται μηνιαίως με τον τρόπο που αναλύεται στο παρόν. 

Επειδή για την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος θα απασχολήσει διαφορετικό  αριθμό 
προσωπικού την θερινή και την χειμερινή περίοδο, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Τεχνική 
Περιγραφή, η πληρωμή του υπολογίζεται με βάση το κόστος μισθοδοσίας που θα έχει τις αντίστοιχες 
περιόδους ως εξής: 

Για τους μήνες από Μάρτιο έως και Σεπτέμβριο,  το ποσό ανά μήνα θα είναι 23.885,39 προ ΦΠΑ ενώ 
για τους μήνες από Οκτώβριο έως και Φεβρουάριο 18.403,54 προ ΦΠΑ. 

Αναλυτικά με βάση τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της σύμβασης οι πληρωμές θα είναι οι εξής:  

ΜΗΝΑΣ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 18.403,54 4.416,84 22.820,38 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 18.403,54 4.416,84 22.820,38 

ΜΑΡΤΙΟΣ 23.885,39 5.732,50 29.617,89 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 23.885,39 5.732,50 29.617,89 

ΜΑΪΟΣ 23.885,39 5.732,50 29.617,89 

ΙΟΥΝΙΟΣ 23.885,39 5.732,50 29.617,89 

ΙΟΥΛΙΟΣ 23.885,39 5.732,50 29.617,89 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 23.885,39 5.732,50 29.617,89 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 23.885,39 5.732,50 29.617,89 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 18.403,54 4.416,84 22.820,38 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 18.403,54 4.416,84 22.820,38 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 18.403,55 4.416,84 22.820,39 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 259.215,42 62.211,70 321.427,12 

 

Τα ανωτέρω ποσά έχουν υπολογιστεί με βάση τον ενδεικτικό προϋπολογισμό κόστους της υπηρεσίας 
και θα αναπροσαρμοστούν αναλογικά στην σύμβαση, βάσει της τιμής προσφοράς του αναδόχου. 

5.1.2 Η πληρωμή του μηνιαίου συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή ήτοι:  

1. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου για τον αντίστοιχο μήνα παροχής των υπηρεσιών. 

2. Αντίγραφο πληρωμένης μισθοδοτικής κατάστασης ή ΑΠΔ ή αντίστοιχου αποδεικτικού στοιχείου 
πληρωμής των εργαζομένων για τον αντίστοιχο της πληρωμής μήνα. 

3. Μηνιαία έκθεση περιγραφής των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στην οποία θα αναφέρονται 
επίσης σε χωριστά κεφάλαια τα ονοματεπώνυμα του προσωπικού που εργάστηκε για την 
υλοποίηση της σύμβασης ανά κατηγορία (καθαριότητα, ανακύκλωση, ΧΥΤΥ), τις ποσότητες 
απορριμμάτων που εισήχθησαν στο ΧΥΤΥ, και τις ποσότητες απορριμμάτων που εστάλησαν για 
ανακύκλωση, με αναφορά στα σχετικά παραστατικά. 

4. Αντίγραφα τιμολογίων – δελτίων αποστολής των προς ανακύκλωση απορριμμάτων. 

5. Πρωτόκολλο - βεβαίωση καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 
του Δήμου. 

 





5.1.3. 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. 

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

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016119 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)120 . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 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 
έκπτωτος121 από τη 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, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) 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: 

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 προθεσμίας 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, 
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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 εκτέλεσης των συμβάσεων122   

 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016123 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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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 την  
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πάτμου η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 
Δημοτικό Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016.  

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 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. 

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 
στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της 
σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και 
φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον 
ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές μπορεί να αποτελέσουν στοιχείο 
για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης124  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη αρχομένης από την υπογραφή της.   

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί μονομερώς από την Αναθέτουσα Αρχή,  
για ένα (1) έτος ακόμη (δικαίωμα προαίρεσης), με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της κύριας 
σύμβασης. 

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 221125 του ν. 4412/2016, σύμφωνα 
με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας.  

-Τα αρμόδια όργανα παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης επιτηρούν τις εργασίες και διατυπώνουν 
τις τυχόν παρατηρήσεις τους εγγράφως και  άμεσα στον ανάδοχο. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί 
με τις τυχόν υποδείξεις των οργάνων που παρακολουθούν την εκτέλεση της σύμβασης συντάσσουν 
αναφορά η οποία  τίθεται υπόψη της επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών και η οποία υποχρεωτικά την 
περιλαμβάνει στο σχετικό πρακτικό της. 

-ανάδοχος παραδίδει ανά μήνα στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα που αναφέρονται στην παράγραφο 
5.1.2 της παρούσας. 

-Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής των υπηρεσιών συντάσσει κάθε μήνα Πρακτικό στο οποίο βεβαιώνει την 
καλή ή μη εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου στο οποίο περιλαμβάνει τυχόν 
παρατηρήσεις του επόπτη της σύμβασης το οποίο υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. 
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Σε κάθε στάδιο της παραλαβής που διενεργείται ο ως άνω έλεγχος μπορεί  να καλείται να παραστεί και ο 
ανάδοχος. Η απουσία του αναδόχου από τους ελέγχους δεν αποτελούν λόγο αμφισβήτησης των 
παρατηρήσεων του επόπτη ή των οργάνων που ελέγχουν την καλή εκτέλεση της σύμβασης. 

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 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 
πρωτοκόλλων126.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση127  

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

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής128  

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της τιμής καθ’όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
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                                                                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 

 

 

                          Γρηγόριος Στόικος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Πάτμος,   30 / 11 / 2018 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ       Αρ πρωτ. 7758 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ  

ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Περιεχόμενα 

1. ΣΚΟΠΟΣ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ .................................................................................... 47 

1.1 ΣΚΟΠΟΣ .............................................................................................................................................................. 47 
1.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ....................................................................................................................................... 47 
1.2.1 Υπηρεσίες Καθαριότητας cpv 90610000-6 ..................................................................................................... 47 
1.2.2. Υπηρεσίες Ανακύκλωσης cpv 90514000-3 ..................................................................................................... 47 
1.2.3 Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Υ. cpv 90530000-1 ............................................................................................................... 47 
1.2.4 Πιστώσεις ........................................................................................................................................................ 48 
1.2.5 Ισχύουσα Νομοθεσία ...................................................................................................................................... 48 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ. ... 50 

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ........................................................... 51 

3.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ............................................................................................................................. 51 
3.1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ .......................................................................................................... 51 
Α΄  Άπαξ αποψίλωση – γενικός καθαρισμός την Άνοιξη. ........................................................................................ 51 
Β΄  Παραλίες: Γενικός καθαρισμός και διαμόρφωση .............................................................................................. 51 
Γ΄  Κλάδεμα δένδρων και δενδροστοιχιών .............................................................................................................. 51 
Δ΄ Καθαριότητα κεντρικών οδών εκτός οικισμών, κοινοχρήστων χώρων και παραλιών ........................................ 52 
Ε΄ Καθαριότητα Αρκιών ........................................................................................................................................... 52 
3.1.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ............................................................................................... 52 

3.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ................................................................................................. 52 
Α. ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ........................................................................................................................................... 53 
Β. ΣΥΛΛΟΓΗ .............................................................................................................................................................. 53 
Γ. ΔΙΑΘΕΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ................................................................................................................... 53 
Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ........................................................................................................................................ 54 

3.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ............................................................... 54 
3.3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ............................................................................................................................................ 54 
3.3.2. Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ............................................................................................................................ 54 
3.3.3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. .................................................................................................. 55 
3.3.4. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .................................................................................................................................................. 56 
3.3.5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ......................................................................................... 58 
3.3.6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ .................................................................................................................................... 58 
3.3.7. ΩΡΑΡΙΟ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ .......................................................................................................................... 61 
3.3.8. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ......................................................................................................................................... 62 
9. ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ..................................................................................................................................................... 64 
10. ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΜΕΣΑ .................................................................................................................................................... 64 

4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ ............................................................................ 65 

Α) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................................................ 65 
Β) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .................................................................................................................................. 65 
Γ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ....................................................................................................................................... 65 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΤΜΟΥ  ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΚΟΜΗ» ............................................................ 66 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ..................................................................................................................... 66 
Α) Γενικές παρατηρήσεις ......................................................................................................................................... 66 
Β) Στοιχεία υπολογισμού κόστους απασχόλησης προσωπικού ............................................................................... 66 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1: ΜΙΣΘΟΙ ΕΓΣΣΕ από 8/11/2012 ........................................................................................................... 66 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ «ΜΕΣΟΥ»  ΜΙΣΘΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ........................................................................... 67 

2.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV 9061000-6 ............................................................................................................... 68 
3.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ CPV 90514000-3 .............................................................................................................. 70 
4.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΥ CPV 90530000-1 ......................................................................................................... 71 
5. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ....................................................................................... 73 
6. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ........................................................................................................................................... 74 

 

 





1. ΣΚΟΠΟΣ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  

1.1 ΣΚΟΠΟΣ 

Η περιγραφή αφορά, εργασίες οι οποίες χαρακτηρίζονται με τον γενικό τίτλο «Καθαριότητα εξωτερικών 
χώρων του Δήμου Πάτμου, ανακύκλωσης και λειτουργίας ΧΥΤΥ Δήμου Πάτμου» και η οποία θα ισχύσει 
από 2/2/2019 ή από της υπογραφής της σύμβασης και για δύο έτη με δικαίωμα προαίρεσης για ένα έτος 
ακόμη. Οι εργασίες αυτές πρόκειται να εκτελεστούν από τον ανάδοχο που θα προκύψει μετά από ανοικτή 
διεθνή διαγωνιστική διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί μέσω της ειδικής πλατφόρμας για τους 
ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς (ΕΣΗΔΗΣ) σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. 

 Στις υπηρεσίες του Δήμου Πάτμου παραμένει η ευθύνη και η εξ ολοκλήρου αρμοδιότητα της αποκομιδής 
των κοινών μη ανακυκλώσιμων οικιακών απορριμμάτων, η καθαριότητα των οικισμών του νησιού πλην 
νησίδας Αρκιών και η καθαριότητα των αφοδευτηρίων. 

Για την σύνταξη της παρούσας ελήφθησαν υπόψη: 

Α) Η μελέτη για τις εργασίες καθαριότητας και ανακύκλωσης η οποία ίσχυσε το προηγούμενο έτος. 

Β) Η ολοκλήρωση του έργου ΧΥΤΥ και η ανάγκη λειτουργίας του για πρώτη φορά. 

Γ) Η έγκριση πρόσληψης επτά εργατών γενικών καθηκόντων – καθαριότητας.   

 

1.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1.2.1 Υπηρεσίες Καθαριότητας cpv 90610000-6 

1.    Καθαριότητα κεντρικών οδών εκτός οικισμών, παραλιών και αφοδευτηρίων παραλιών.  

2. Καθαριότητα στην νησίδα Αρκιών με σάρωση των κεντρικών κοινοχρήστων χώρων και αποκομιδή των 
απορριμμάτων.  

3. Καθαρισμός χειμάρρων. 

3. Κλάδεμα δένδρων δενδροστοιχιών κεντρικού δικτύου και παραλιών Πάτμου. 

4. Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, κλαδεμάτων και λοιπών απορριμμάτων που δεν περιέχονται στους 
κάδους συλλογής οικιακών απορριμμάτων.  

Ο ανάδοχος θα διαθέσει μικρό όχημα ή μηχάνημα έργου (π.χ. τάμπερ) για την μεταφορά των 
απορριμμάτων των Αρκιών και ελαφρύ εξοπλισμό για τις λοιπές εργασίες (αλυσοπρίονα, φυσητήρες κ.λπ.) 

1.2.2. Υπηρεσίες Ανακύκλωσης cpv 90514000-3 

Αποκομιδή απορριμμάτων από τους κάδους ανακύκλωσης. 

Ανακύκλωση - διαλογή – διαχωρισμός στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών. 

Γυαλί, πλαστικά κάθε είδους, χαρτί, αλουμίνιο κουτιά και συσκευασίες σιδήρου, χρησιμοποιημένο 
μαγειρικό λίπος, συσσωρευτές κάθε είδους, μηχανέλαια και ελαστικά. Τήρηση των όρων και 
προδιαγραφών της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ Δήμου και  ΕΕΑΑ ΑΕ. 

Ο ανάδοχος θα διαθέσει φορτηγό απορριμματοφόρο ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 2,5 τόνων για την 
μεταφορά των απορριμμάτων. 

1.2.3 Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Υ. cpv 90530000-1 

Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση του 
έργου. Επίβλεψη, υποδοχή απορριμματοφόρων, εκφόρτωση, χειρισμός υπολειμμάτων, συμπίεση 
επιχωμάτωση, συντήρηση εξοπλισμού. Ο Δήμος θα διαθέσει ερπυστριοφόρο εκσκαφέα για την 
επιχωμάτωση – συμπίεση και ο ανάδοχος φορτηγό ωφέλιμου φορτίου 4 τόνων για την μεταφορά χώματος 
επικάλυψης. 





1.2.4 Πιστώσεις 

Στον Κ.Α. 30.6277.0002 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση με τίτλο: 
«Υπηρεσίες καθαριότητας, ανακύκλωσης και λειτουργίας ΧΥΤΥ Δήμου Πάτμου» ποσού 1.000,00€ 
προκειμένου να εκκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης της σύμβασης ενώ στον 
προϋπολογισμό έτους 2019 έχει εγγραφεί ήδη πίστωση ποσού 350.000,00 στον ίδιο ΚΑΕ και με την ίδια 
περιγραφή η οποία αφορά την περίοδο ισχύος της σύμβασης στο έτος 2019. Για το 2020 και 2021 θα 
προβλεφτούν στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς τα ανάλογα ποσά τα οποία θα επαρκούν για την 
αποπληρωμή της σύμβασης.  

Στα ποσά αυτά έχουν υπολογιστεί τα έξοδα του αναδόχου και περιλαμβάνουν:  την μισθοδοσία  του 
προσωπικού που θα απασχοληθεί, την διάθεση του πάγιου εξοπλισμού, την προμήθεια αναλωσίμων, τον 
υπολογισμό διοικητικού κόστους και ενός «εύλογου» ποσοστού εργολαβικού οφέλους όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 22 του Ν. 4413/13. 

1.2.5 Ισχύουσα Νομοθεσία 

Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών 
διέπεται από τις διατάξεις: 

Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις». 

Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις». 

Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

Του Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/7-4-2014) 
και ισχύει. 

Της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο 
Έγγραφο». 

Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Το νομικό πλαίσιο που διέπει επίσης τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα καθορίζεται από : 

το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06.08.2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών 
άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων 
Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 
94/Α/23.06.2010) «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και 
άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» και το Ν.4042/2012, 

το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» που 
ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα απόβλητα, 





Από τις ειδικές προβλέψεις του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Από κάθε νεώτερη διάταξη η οποία έχει τεθεί σε ισχύ έως και την δημοσίευση της διακήρυξης. 

Στο εθνικό δίκαιο έχουν επίσης ενσωματωθεί βασικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα απόβλητα, 
όπως: 

η ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572 B) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων», προς 
ενσωμάτωση της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ, και 

η ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759 B) «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης 
του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων», προς ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2000/76/ΕΚ,ενώ έχει άμεση ισχύ ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ), σύμφωνα με το Παράρτημα 
της Απόφασης 2002/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Για τη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων έχει εκδοθεί σειρά κοινών υπουργικών αποφάσεων, οι 
σημαντικότερες από τις οποίες είναι:  

ΚΥΑ με αρ. 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και 
Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4042/2012 

ΚΥΑ 13588/725/2006 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 
12ης Δεκεμβρίου 1991», όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4042/2012 και 

ΚΥΑ με αρ. Κ.Υ.Α. 146163//2012 «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων 
1991», που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 38, παρ. 7 του ν. 4042/2012.  

Υ.Α. Η.Π. 4641/232/2006 - Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών μικρών χώρων υγειονομικής ταφής 
αποβλήτων σε νησιά και απομονωμένους οικισμούς κατ εφαρμογή του άρθ. 3 παρ. 4 σε συνδυασμό με το 
άρθ. 20 (παράρτημα Ι) της υπ αριθ. 29407/3508/2002 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για 
την υγειονομική ταφή αποβλήτων» (1572/Β) 

Την Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΟΙΚ 2084/11-1-2018 με θέμα: 
«Ανανέωση – Τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. Οικ 902/09-10-2003 Απόφασης  Γ.Γ. Π.Ν.Α. ως αυτή με 
την Α.Π. οικ. 1109/12-9-2006 Απόφαση Γ.Γ.Π.Ν.Α. που αφορά στον υφιστάμενο ΧΥΤΑ στη θέση 
Περιστεριώνα νήσου Πάτμου και Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την μετατροπή του υφιστάμενου 
ΧΥΤΑ, σε ΟΕΔΑ (Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων). 

 





2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ –
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ. 

Για την σκοπιμότητα ανάθεσης των εργασιών σε εργολάβο αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα 

με τις διατάξεις  του άρθρου 61 παρ.1 του ν. 3979/2011. 





3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

3.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

3.1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Α΄  Άπαξ αποψίλωση – γενικός καθαρισμός την Άνοιξη 

Β΄  Παραλίες : Αρχικός (γενικός) καθαρισμός και διαμόρφωση 

Γ΄  Κλάδεμα δένδρων και δενδροστοιχιών 

Δ΄ Καθαριότητα οδών, κοινοχρήστων χώρων και παραλιών 

Ε’ Καθαριότητα Αρκιών 

Α΄  Άπαξ αποψίλωση – γενικός καθαρισμός την Άνοιξη. 

Μία φορά την άνοιξη και πριν την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας θα εκτελεστούν με τσάπες ή 

χορτοκοπτικά μηχανήματα εργασίες αποψίλωσης κοινοχρήστων χώρων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

αναφέρονται: Ρείθρα οδών - πεζοδρομίων, πλατείες, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, παιδικές χαρές, 

περιβάλλοντες χώροι δημοτικών κτιρίων, σχολικών συγκροτημάτων και Κέντρου Υγείας, χείμαρροι που 

χρησιμοποιούνται και ως δρόμοι, νεκροταφεία κ.ο.κ. Θα προηγηθεί όπου απαιτηθεί απομάκρυνση 

φερτών υλικών και χωμάτων χειρωνακτικά ή όπου απαιτηθεί με μικρό μηχανικό φορτωτή (bob-cat). Τα 

παραγόμενα υλικά της αποψίλωσης και σάρωσης θα τοποθετούνται προσωρινά εντός πλαστικών σάκων 

και θα απομακρύνονται για τελική διάθεση από τον ανάδοχο με δικά του μεταφορικά μέσα.  Οι σάκοι θα 

απομακρύνονται αυθημερόν με ευθύνη του ανάδοχου. 

Οι περιοχές που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες αποψίλωσης – γενικού καθαρισμού αφορούν όλους 

τους οικισμούς Πάτμου και Αρκιών καθώς και το οδικό δίκτυο κεντρικό και περιφερειακό. 

Β΄  Παραλίες: Γενικός καθαρισμός και διαμόρφωση 

Θα γίνει ο πρώτος γενικός καθαρισμός των παραλιών από τις φερτές ύλες και τα απορρίμματα που 

συγκεντρώνονται τον χειμώνα και θα εξομαλυνθούν με χωματουργικό μηχάνημα τα βότσαλα ή αμμουδιές 

στις περιοχές που συγκεντρώνονται κολυμβητές. Επιβάλλεται επίσης για ορισμένες αμμουδερές παραλίες, 

ο διαχωρισμός τμημάτων τους από βότσαλα με ειδικό μηχάνημα αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενο που 

φέρει ειδικό κόσκινο μία φορά την άνοιξη. 

Η μεταφορά των απορριμμάτων, μπαζών κ.λπ. θα γίνει με μέσα και ευθύνη του αναδόχου. 

Καθόλη την διάρκεια του καλοκαιριού οι παραλίες θα διατηρούνται καθαρές με συλλογή των 

απορριμμάτων και άδειασμα των κάδων μικρο-απορριμμάτων. 

 

Γ΄  Κλάδεμα δένδρων και δενδροστοιχιών 

Με την εργασία αυτή θα κλαδευτούν οι δενδροστοιχίες του κεντρικού οδικού δικτύου και πάρκων, καθ’ 

υπόδειξη του Δήμου, καθώς και ολόκληρες οι δενδροστοιχίες παραλιών (αρμυρίκια) στις παραλίες που θα 

υποδειχτεί. Το κλάδεμα των αρμυρικιών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από Νοέμβριο έως και 

Δεκέμβριο. Τα προϊόντα κλαδέματος θα μεταφερθούν και θα συγκεντρωθούν σε χώρο ή χώρους με μέσα 

και ευθύνη του αναδόχου. Κλαδέματα ευκαλύπτων, πεύκων ή άλλων δένδρων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως καυσόξυλα θα διατεθούν από τον Δήμο. Η μεταφορά στον χώρο συγκέντρωσης θα 

γίνεται με ευθύνη του εργολάβου καθαριότητας. Για το κλάδεμα των ευκαλύπτων ισχύει ειδική περιγραφή 

η οποία επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα τεχνική περιγραφή. 

Οι δενδροστοιχίες των παραλιών και οι δενδροστοιχίες των οδών αναφέρονται στον πίνακα Γ’ 





Δ΄ Καθαριότητα κεντρικών οδών εκτός οικισμών, κοινοχρήστων χώρων και παραλιών 

Ο εργολάβος θα έχει την αποκλειστική υποχρέωση να συντηρεί καθαρές τις κεντρικές οδούς εκτός 

οικισμών. Οι δρόμοι αυτοί είναι: Σκάλα – Χώρα, Σκάλα – Κάμπος, Σκάλα – Γροίκος, Χώρα – Γροίκος. 

Παράλληλα θα έχει την επιμέλεια καθαριότητας των λοιπών εκτός οικισμών οδών. Επίσης περιλαμβάνεται 

η καθαριότητα όλων των κοινοχρήστων χώρων της νησίδας Αρκιών μαζί με την αποκομιδή των πάσης 

φύσεως απορριμμάτων. 

Ε΄ Καθαρισμός χειμάρρων 

Ο εργολάβος θα έχει την υποχρέωση μία (1) φορά το έτος, κατά την Φθινοπωρινή περίοδο, να προβαίνει 

στον καθαρισμό των χειμάρρων που διασχίζουν τους οικισμούς και των ρείθρων των κεντρικών οδών, από 

φερτές ύλες.    

ΣΤ΄ Καθαριότητα Αρκιών 

Οι  Αρκιοί είναι σύμπλεγμα κατοικημένων και ακατοίκητων νησίδων που ανήκουν διοικητικά στον Δήμο 

Πάτμου.  Οι υπηρεσίες καθαριότητας αφορούν το μεγαλύτερο - ομώνυμο νησί το οποίο περιλαμβάνει 

έναν οικισμό με 40 περίπου μόνιμους κατοίκους. Το καλοκαίρι ο πληθυσμός αυξάνεται λόγω τουρισμού. Ο 

εργολάβος θα προσλάβει έναν κάτοικο της νησίδας ο οποίος θα είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις 

παρακάτω εργασίες: 

- Σάρωση καθημερινά της πλατείας του οικισμού και της προβλήτας.  

- Καθαρισμός όποτε απαιτείται των τσιμεντοστρωμένων δρόμων του νησιού. 

- Καθημερινό άδειασμα κάδων απορριμμάτων και μεταφορά τους στον χώρο εναπόθεσης ο οποίος 

βρίσκεται σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από το κέντρο του νησιού.  Για την μεταφορά των 

απορριμμάτων απαιτείται να διαθέσει μικρό μεταφορικό όχημα. Στην μεταφορά των απορριμμάτων 

περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα της νησίδας Μαράθι τα οποία θα μεταφέρονται στους Αρκιούς 

με ευθύνη των κατοίκων της. 

- Αποψίλωση μία φορά το χρόνο. 

Ζ΄ Καθαρισμός χώρων εκδηλώσεων εκτός οικισμών 

Ο εργολάβος θα έχει την υποχρέωση καθαρισμού των υπαίθριων χώρων, που πραγματοποιεί ο Δήμος και 

το Πνευματικό Κέντρο εκδηλώσεις,  πριν και κατά την διάρκεια τους.     

3.1.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Προκειμένου να εκτελεστούν οι υπηρεσίες που αφορούν την συγκεκριμένη ενότητα ο ανάδοχος θα πρέπει 
να διαθέτει το παρακάτω προσωπικό για την θερινή περίοδο και ειδικότερα από 1η Μαρτίου έως 30 
Οκτωβρίου. 

Εργάτες γενικών καθηκόντων πλήρους απασχόλησης 3 άτομα επτά (7) ημέρες την εβδομάδα. 

Εργάτης γενικών καθηκόντων τετράωρης απασχόλησης (Αρκιοί) ένα (1) άτομο. 

 

3.2  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

3.2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Η παρούσα αφορά στην εργολαβική ανάθεση της παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του συστήματος 
ανακύκλωσης στο νησί της Πάτμου και της νησίδας Αρκιών. Οι εργασίες αναλυτικά περιλαμβάνουν την 
αποκομιδή των μη επικινδύνων αποβλήτων από τους χώρους συλλογής τους (κάδοι ανακύκλωσης, 
καταστήματα, κ.λπ) με μεταφορικό μέσο του αναδόχου, διαχωρισμό, με συνδυασμό μεθόδων μηχανικής – 
χειρωνακτικής διαλογής, δεματοποίηση των διαχωρισθέντων υλικών, προσωρινή αποθήκευση, 
μεταφόρτωση και μεταφορά σε ΚΔΑΥ ή για αξιοποίηση με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.  





Ως τόπος παράδοσης της εν λόγω παροχής υπηρεσίας ορίζεται όλος ο χώρος ευθύνης του ΔΗΜΟΥ.  

Η διαδικασία μπορεί να εναρμονιστεί και να επανακαθοριστεί με κανονισμό που θα εκδοθεί από τον Δήμο 
και θα είναι δεσμευτικός για τον ανάδοχο.  

Για τις εργασίες ανακύκλωσης ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει τον περιφραγμένο χώρο του ΧΥΤΥ.  Εφόσον 
απαιτηθούν τυχόν εργασίες διαμόρφωσης του χώρου, σκέπαστρα κ.λπ. οι δαπάνες θα βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

Α. ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

Τα υλικά, απαριθμούνται στην ισχύουσα κάθε φορά σύμβαση συνεργασίας, που συνάπτει ο Δήμος 
Πάτμου με την  ΕΕΑΑ Α.Ε, «για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας». 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

1 Γυάλινες συσκευασίες (φιάλες και δοχεία) 

2 Πλαστικές συσκευασίες (φιάλες) από PET 

3 Πλαστικές συσκευασίες (φιάλες) από HDPE 

4 Πλαστικές συσκευασίες (φιάλες και δοχεία) από PP 

5 Πλαστικό φιλμ συσκευασίας 

6 Χαρτόνι συσκευασίας  

7 Χάρτινες συσκευασίες υγρών προϊόντων (τετραπάκ) 

8 Κουτιά και συσκευασίες αλουμινίου 

9 Κουτιά και συσκευασίες σιδήρου 

 

- Τα απαριθμούμενα προϊόντα είναι τα υποχρεωτικά.  

- Ο εργολάβος  θα ασχοληθεί επίσης με ρεύματα για τα οποία ενδέχεται να συνάψει ο Δήμος συμβάσεις 

στο μέλλον.  

- Τα ανακτηθέντα απόβλητα συσκευασίας θα πρέπει να πληρούν τις ποιοτικές προδιαγραφές που τα 

καθιστούν αποδεκτά από την αγορά δευτερογενών υλικών όπως περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙ της 

σύμβασης μεταξύ ΕΕΑΑ ΑΕ και Δήμου Πάτμου. 

 

 Β. ΣΥΛΛΟΓΗ 

Ο ανάδοχος με δικό του μεταφορικό μέσο (Γερανοφόρο φορτηγό όχημα ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 

2,5 τόνων με ανατρεπόμενη καρότσα) θα μεταφέρει καθημερινά από τα σημεία συλλογής και τους μπλε 

κάδους, τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα σε ειδικό χώρο διαλογής όπου θα τα διαχωρίζει, θα τα συμπιέζει, 

θα τα αποθηκεύει προσωρινά, θα τα μεταφορτώνει και θα τα διοχετεύει κατόπιν στους πιστοποιημένους 

φορείς για ανακύκλωση. Το όχημα πρέπει να είναι γερανοφόρο προκειμένου να αδειάζονται  οι υπόγειοι 

κάδοι ανακύκλωσης. 

Οι θέσεις συλλογής ανακυκλούμενων οικιακών απορριμμάτων καθορίζονται από τον Δήμο. 

Ως σημεία συλλογής, μπορούν να καθοριστούν επί πλέον, επιχειρήσεις που παράγουν μεγάλο όγκο 

ανακυκλούμενων απορριμμάτων, κατόπιν συνεννόησης με τον ανάδοχο. 

Γ. ΔΙΑΘΕΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Ο ανάδοχος θα διοχετεύει στην αγορά τα υπό ανακύκλωση υλικά και το τυχόν οικονομικό  αντάλλαγμα θα 

καρπούται ο ίδιος εκτός των αναφερομένων ωφελημάτων που προκύπτουν από την ισχύουσα ή και 

μελλοντικές συμβάσεις μεταξύ ΕΕΑΑ ΑΕ και Δήμου Πάτμου. Αντίγραφα των τιμολογίων διάθεσης των 





υλικών και των σχετικών ζυγολογίων θα κατατίθενται στον Δήμο προκειμένου αφενός να 

παρακολουθείται η πορεία της ανακύκλωσης αφετέρου να χρησιμοποιούνται ως δικαιολογητικά για την 

εφαρμογή της σύμβασης με την ΕΕΑΑ. 

Τα υπολείμματα θα διατίθενται κατά τα προβλεπόμενα στον ΧΥΤΥ.  Η δαπάνη μεταφοράς των 

ανακυκλούμενων υλικών προς τα κέντρα διάθεσης βαρύνει τον ανάδοχο. 

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

- Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος να τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας του ΧΥΤΥ και των 

λοιπών εγκαταστάσεων  σύμφωνα με την Έγκριση περιβαλλοντικών όρων ΟΙΚ 2084/11-1-218 του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Α.Ε.Π.Ο.).  

- Ο εργολάβος μπορεί να αναλάβει από κοινού με τον Δήμο ή την Ε.Ε.Α.Α.  ή μόνος του εκστρατεία 

ενημέρωσης του κοινού για την ανακύκλωση. Σε κάθε περίπτωση οι ενέργειες και τα μηνύματα θα 

πρέπει να έχουν την έγκριση του Δήμου και να εναρμονίζονται με τον κανονισμό καθαριότητας - 

ανακύκλωσης. 

 

3.2.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Προκειμένου να εκτελεστούν οι υπηρεσίες που αφορούν την συγκεκριμένη ενότητα ο ανάδοχος θα πρέπει 
να διαθέσει το παρακάτω προσωπικό. 

Οδηγός γερανοφόρου φορτηγού-απορριμματοφόρου με την σχετική άδεια χειριστή του μηχανήματος, 1 
άτομο. 

Εργάτες γενικών καθηκόντων πλήρους απασχόλησης, 2 άτομα. 

 

3.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) 

3.3.1. Περιγραφή του χώρου 
Ο Χ.Υ.Τ.Υ. Πάτμου χωροθετείται στο βόρειο – βορειοδυτικό τμήμα του νησιού, νότια του όρμου των 

Λευκών. Ο χώρος αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Πάτμου και βρίσκεται μεταξύ των όρμων του Μέρικα και 

του Αγίου Αντωνίου. Η συνολική χωρητικότητα της λεκάνης είναι άνω των 65.000m3. Κατασκευάστηκε για 

να δέχεται μόνο μη επικίνδυνα, στερεά απόβλητα αστικού τύπου. Υπό προϋποθέσεις, ο Χ.Υ.Τ.Υ. θα δέχεται 

την κατάλληλα επεξεργασμένη ιλύ από τον Βιολογικό Καθαρισμό. Υπολειμμάτων  

Πρόκειται για μικρό Χ.Υ.Τ.Υ. του οποίου η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 2016 και περιλαμβάνει τη λεκάνη 

του, δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων, δεξαμενή στραγγισμάτων και αντλία για την ανακυκλοφορία τους, 

τάφρους αντιπλημμυρικής προστασίας, κτήριο διοίκησης, δεξαμενή πυρόσβεσης, υπόστεγο συντήρησης 

οχημάτων, γκαράζ, αποθήκη υλικών, δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμων (ντεπόζιτο 21m3), κτήριο Η/Ζ, 

εσωτερική οδοποιία, πύλη εισόδου, περίφραξη, γεφυροπλάστιγγα, σύστημα έκπλυσης τροχών, 

διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, γεωτρήσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης και αυτοματισμό 

λειτουργίας της εγκατάστασης. Δεν περιλαμβάνεται μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων καθώς και 

εξοπλισμός για την παρακολούθηση του βιοαερίου.  

Ο Χ.Υ.Τ.Υ. έχει συνδεθεί με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. 

Η υπόψη λειτουργία είναι η πρώτη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Υ. 

3.3.2. Η παραγωγή αποβλήτων στο νησί 
Σύμφωνα με το Τοπικό Δημοτικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Πάτμου (ΤΟΔΣΑ), 

το οποίο συντάχθηκε τον Ιούλιο 2016 και τη Μελέτη “Σχέδιο Δράσης Διαχείρισης Συλλογής και 

Κομποστοποίησης  Προδιαλεγμένου Οργανικού στο Δήμο Πάτμου", που το ΤΟΔΣΑ επικαλείται ως πηγή, «η 

ετήσια παραγωγή απορριμμάτων, (ΑΣΑ) βάσει δεδομένων που είχαν δοθεί από τον Δήμο Πάτμου, 





ανέρχεται σε 2.777 τόνους/έτος». Σύμφωνα με το ΤΟΔΣΑ, η ποσότητα αυτή εκτιμάται ότι δεν θα 

μεταβληθεί μέχρι το 2020. 

Στο ΤΟΣΔΑ, η ετήσια παραγωγή για τον μόνιμο πληθυσμό υπολογίστηκε σε 1728 τόνους, δηλαδή 4,7 

τόνους ημερησίως, η οποία προσαυξάνεται τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο κατά 1049 

τόνους δηλαδή κατά 11,4 τόνους την ημέρα.  

Σε περίπτωση που στο χώρο καταφθάσουν προϊόντα εκσκαφών, αυτά διαχειρίζονται για επικάλυψη 

υπολειμμάτων ενώ τα  προϊόντα κατεδαφίσεων σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης  Περιβαλλοντικών 

Όρων (Α.Ε.Π.Ο.). 

Στον Δήμο δραστηριοποιούνται δύο συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για τη χωριστή 

συλλογή ΑΗΗΕ (ΣΕΔ ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ & ΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ). Συγκεκριμένα το 2014, σύμφωνα με 

τα διαθέσιμα στοιχεία, συλλέχθηκαν από τον Δήμο, 0,04 τόνοι λαμπτήρων και 10,86 τόνοι λοιπών ΑΗΗΕ.  

Επίσης, σε επιλεγμένα σημεία του δήμου, εφαρμόζεται χωριστή συλλογή ηλεκτρικών στηλών (μπαταρίες) 

μέσω του ΣΕΔ ΑΦΗΣ. Το 2014 συλλέχθηκαν από τον δήμο, 0,11 τόνοι μπαταριών.  

Όσον αφορά σε προγραμματιζόμενες υποδομές, αυτές προβλέπονται στην σχετική ΑΕΠΟ. 

3.3.3. Απαιτούμενες εργασίες και υποχρεώσεις αναδόχου. 
Οι απαιτούμενες εργασίες για τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Υ. περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 Άντληση του νερού που βρίσκεται στο σκάμμα και απομάκρυνση της λάσπης, που βρίσκεται στην 

κενή λεκάνη του Χ.Υ.Τ.Υ. πριν από την έναρξη των εργασιών. 

 Καταγραφή και έλεγχος οχημάτων διέλευσης στο χώρο. 

 Ζύγιση εισερχομένων αστικών αποβλήτων. 

 Δειγματοληψία στερεών αποβλήτων για τον έλεγχο ύπαρξης επικίνδυνων, μη αστικού χαρακτήρα, 

αποβλήτων. 

 Καθοδήγηση οχημάτων στον τόπο απόθεσης. 

 Προώθηση, διάστρωση και συμπύκνωση απορριμμάτων. Ο Δήμος διαθέτει ερπυστριοφόρο 

φορτωτή CATERPILLAR 953D, στη διάθεση του αναδόχου για να τον λειτουργεί. 

 Προμήθεια υλικού διάστρωσης απορριμμάτων. 

 Διαμόρφωση κλίσεων εντός του χώρου απόθεσης. 

 Κατασκευή οδών πρόσβασης εντός του χώρου εναπόθεσης. 

 Έκπλυση τροχών οχημάτων που φεύγουν από τον χώρο. 

 Κατασκευή και καθ’ ύψος επέκταση κατακόρυφων φρεατίων συλλογής βιοαερίου, παράλληλα με 

τις εργασίες διάθεσης απορριμμάτων και επεξεργασία του με χρήση βιόφιλτρου. 

 Περιβαλλοντική παρακολούθηση υπόγειων υδάτων και επιφανειακών υδάτων και έλεγχος όλων 

των παραμέτρων, όπως αναλύονται στο άρθρο 3.6, παρ. 3.6.1.5, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4 της ΚΥΑ 

4641/232/13-2-2006 (ΦΕΚ Β’ 168). Ο ανάδοχος θα καλύψει όλο το κόστος συλλογής των 

δειγμάτων, των μέσων δειγματοληψίας, του εξοπλισμού περιβαλλοντικής παρακολούθησης, της 

μεταφοράς των δειγμάτων σε διαπιστευμένο ή πιστοποιημένο εργαστήριο, της αμοιβής του 

εργαστηρίου, και όποιου άλλου κόστους σχετίζεται με την ομαλή διεξαγωγή της περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης.  

 Περιβαλλοντική παρακολούθηση για πιθανές διαρροές βιοαερίου, με την κατασκευή γεώτρησης 

παρακολούθησης. 

 Καθαρισμός και συντήρηση των τάφρων και αυλάκων ομβρίων υδάτων. 

 Κατασκευή προσωρινών έργων διαχείρισης ομβρίων υδάτων, προκειμένου να απομακρυνθούν 

από τους χώρους απορριμματικών αποθέσεων. 

 Καθαρισμός και συντήρηση της εσωτερικής οδοποιίας και του περιβάλλοντος χώρου με μέσα και 

κόστος του αναδόχου. 
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 Κατασκευή του απαραίτητου εσωτερικού δρομολογίου των οχημάτων. 

 Συντήρηση της περίφραξης. 

 Συντήρηση όλου του Η/Μ εξοπλισμού του χώρου (π.χ. του πυροσβεστικού συγκροτήματος, της 

αντλίας ανακυκλοφορίας στραγγισμάτων, της γεφυροπλάστιγγας) 

 Τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και άσκηση σχετικής εποπτείας. 

 Ασφάλιση αστικής ευθύνης, εξοπλισμού και πυρός. 

 Σύνταξη των ΣΑΥ – ΦΑΥ για τη λειτουργία του έργου. 
Το κόστος επισκευών του πάγιου εξοπλισμού βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος θα χρησιμοποιεί 

δικά του μέσα για το σκοπό αυτό. Εξαιρούνται οι καταστροφές λόγω ακραίων καιρικών 

φαινομένων ή άλλων αιτιών που συνιστούν ανωτέρα βία. 

Το κόστος των αναλωσίμων και των καυσίμων θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

Δεδομένης της αρκετά μεγάλης απόστασης του Χ.Υ.Τ.Υ. από οικισμό και του γεγονότος ότι η δαπάνη για τη 

σύνδεση του έργου με το δίκτυο ύδρευσης είναι μεγάλη, η υδροδότηση του έργου θα γίνεται με την 

περιοδική πλήρωση των δεξαμενών από τις υδροφόρες του Δήμου. Το κόστος προμήθειας νερού και το 

κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος θα βαρύνει τον Δήμο. 

3.3.4. Αρχές λειτουργίας 
Σε ότι αφορά την λειτουργία του χώρου ταφής απορριμμάτων, πέραν των βασικών αρχών που τη διέπουν, 

πρέπει να τονισθεί ότι είναι μια ευμετάβλητη διαδικασία που καθορίζεται κάθε φορά από τα επί τόπου 

δεδομένα και θα πρέπει να τυγχάνει συνεχούς επίβλεψης για την προσαρμογή της κάθε φορά στα νέα 

δεδομένα. Για αυτό οι γενικές λειτουργικές αρχές πρέπει σε κάθε στρώση του κυττάρου να εφαρμόζονται 

με προσαρμογή στις ιδιομορφίες του χώρου.  

Πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να γίνει άντληση των υδάτων από την κενή λεκάνη του Χ.Υ.Τ.Υ. 

και απομάκρυνση της λάσπης που έχει συγκεντρωθεί. 

Στη συνέχεια, οι στρώσεις των απορριμμάτων θα δημιουργούνται με την κλασική διαδικασία απόρριψη-

διάστρωση-συμπίεση-επικάλυψη. Η διαμορφωμένη με αυτόν τον τρόπο επιφάνεια (ταμπάνι) αποτελεί το 

επίπεδο πάνω στο οποίο γίνεται η εκφόρτωση των νεο-προσκομιζόμενων απορριμμάτων, για να 

ακολουθήσει και πάλι η ίδια διαδικασία διαμόρφωσης της επόμενης στρώσης απορριμμάτων. Τα 

απορριμματοφόρα θα εκκενώνουν το φορτίο τους, τα μηχανήματα του Χ.Υ.Τ.Υ. θα προωθούν τα 

απορρίμματα προς το πρανές, θα το συμπιέζουν και κατόπιν θα καλύπτουν την νεοδημιουργηθείσα 

επιφάνεια με τα υλικά επικάλυψης. 

Η εκφόρτωση των απορριμμάτων θα γίνεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο μέτωπο εργασίας. Το 

μηχάνημα προώθησης θα προωθεί τα απορρίμματα προς το πρανές, από πάνω προς τα κάτω. Το 

μηχάνημα θα προωθεί τα απορρίμματα σε στρώσεις των 30-40cm,μέχρι ύψους 2,5m περίπου. Τα κενά 

που τυχόν δημιουργούνται στις στρώσεις θα γεμίζονται με απορρίμματα. Τα ογκώδη απορρίμματα θα 

τοποθετούνται στη βάση του μετώπου εργασίας και, αφού τεμαχιστούν κατάλληλα, θα προωθούνται μαζί 

με τα υπόλοιπα απορρίμματα. Ο Δήμος διαθέτει ερπυστριοφόρο φορτωτή CATERPILLAR 953D στη διάθεση 

του αναδόχου για να τον λειτουργεί ως προωθητή. 

Στη συνέχεια, ο προωθητής θα συμπιέζει τα απορρίμματα προς το μετωπικό πρανές, από κάτω προς τα 

πάνω, με επαναλαμβανόμενη διέλευση. Είναι πολύ σημαντικό να επιτευχθεί καλή συμπίεση των 

απορριμμάτων, με επαναλαμβανόμενα περάσματα (τουλάχιστον 3-5 στον αριθμό) πάνω στο μέτωπο, 

μέχρι αρνήσεως περαιτέρω συμπύκνωσης (πυκνότητα 600-800kg/m3). Στα πλεονεκτήματα της καλής 

συμπίεσης συμπεριλαμβάνονται η δυσκολία πολλαπλασιασμού τρωκτικών, η μείωση κινδύνου 

αναφλέξεων, η ελάττωση των εστιών εντόμων και παρασίτων, η εξασφάλιση κατά κανόνα ομοιόμορφων 

καθιζήσεων ενώ διευκολύνεται η κίνηση των απορριμματοφόρων επάνω στην επιφάνεια του Χ.Υ.Τ.Υ. μέχρι 

το σημείο όπου εργάζεται το μηχάνημα, δηλαδή στο μέτωπο των εργασιών. Εκτός αυτών, υπάρχει μείωση 

των αναγκών σε υλικό επικάλυψης και επιμηκύνεται η συνολική διάρκεια ζωής του έργου.  
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Από την επίβλεψη θα υποδειχθεί η κατάλληλη κλίση του μετώπου εργασίας για την λειτουργία του 

προωθητή που διαθέτει (συνίσταται να είναι μικρή). 

Το ημερήσιο κύτταρο, διαμορφώνεται από τις λεπτές και επάλληλες στρώσεις απορριμμάτων 30-40cm. 

Στο τέλος κάθε μέρας, το μηχάνημα, που προαναφέρθηκε, θα επικαλύπτει την ανώτερη επιφάνεια κάθε 

ημερησίου κυττάρου με τα υλικά κάλυψης, σε στρώσεις πάχους15-20cm. Τα υλικά κάλυψης θα 

μεταφερθούν μετά από προμήθεια από κατάλληλο χώρο, που θα υποδείξει ο Δήμος Πάτμου. Θα έχουν 

συντελεστή περατότητας της τάξης του 1,0x10-5 – 1,0x10-7m/sec. Επίσης, θα καλύπτονται με υλικό 

κάλυψης, πάχους 15-20cm, τυχόν ακάλυπτα πλευρικά πρανή, πλην του μετώπου απόρριψης. Αν απαιτηθεί 

ή ζητηθεί ο ανάδοχος να επιστρώσει με υλικό επικάλυψης στο μετωπικό πρανές του ημερήσιου κυττάρου, 

τότε θα πρέπει, πριν από την έναρξη της απόθεσης της επόμενης ημέρας, να αφαιρείται το υλικό 

επικάλυψης. 

Κατά τη λειτουργία της κάθε στρώσης ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τη δημιουργία, στην 

επιφάνεια της στρώσης, μικρής κλίσης με αντίθετη φορά προς το μέτωπο των εργασιών. Έτσι τα 

επιφανειακά και βρόχινα νερά δεν θα διέρχονται μέσα από το μέτωπο εργασιών, αλλά θα οδεύουν 

περιφερειακά εκτός του χώρου διάθεσης. Τα παραγόμενα στραγγίσματα θα συγκεντρώνονται μέσω του 

δικτύου συλλογής, θα αντλούνται στη δεξαμενή στραγγισμάτων, όπου θα γίνεται επεξεργασία τους, θα 

οδηγούνται στα φρεάτια στη στέψη της λεκάνης του Χ.Υ.Τ.Υ και θα καταλήγουν εντός της λεκάνης.  

Πλησίον του μετώπου εργασίας, προτείνεται, αν είναι εφικτό, να γίνει πρόβλεψη ενός εφεδρικού μετώπου 

απόρριψης, κοντά στο δρόμο προσπέλασης, ώστε αν υπάρξουν έκτακτα περιστατικά, να χρησιμοποιηθεί 

αυτό ως μέτωπο εργασιών και να μη διακοπεί η λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Υ. Η κλίση των μονίμων πρανών, όσο 

και των προσωρινών διαμορφωμένων από απορριμματικές στρώσεις πρανών, δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να υπερβαίνει το 1:3 (υ:π), προκειμένου να επιτευχθεί σταθερότητα τους και να αποφευχθεί η 

διάβρωσή τους από τις συχνές βροχοπτώσεις. 

Στα μόνιμα και ορατά πρανή θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα χώματα να είναι καθαρά και υγιή, επειδή 

επάνω σε αυτά θα επακολουθήσει προσωρινή και τελική κάλυψη με επακόλουθη δενδροφύτευση. Για τα 

πρανή αυτά πρέπει να υπάρχει ειδική και διαρκής μέριμνα, κυρίως από τον χειριστή του μηχανήματος, 

ώστε να διαμορφώνονται κατάλληλα. 

Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην απόθεση της πρώτης στρώσης των απορριμμάτων, γιατί υπάρχει 

κίνδυνος καταστροφής της συνέχειας της μεμβράνης ή/και της αργίλου καθώς και διάρρηξης του δικτύου 

συλλογής στραγγισμάτων. Συστήνεται στον Ανάδοχο να μην συμπιέσει τα πρώτα απορρίμματα που θα 

διαστρώσει στον χώρο, προκειμένου να δημιουργηθεί μια στρώση πάνω στην οποία θα μπορούν να 

ακολουθήσουν οι εργασίες ταφής των απορριμμάτων, η οποία, μετά την επικάλυψή της, θα έχει πάχος 

60cm κατ’ ελάχιστο.  

Ο εσωτερικός δρόμος πρόσβασης, μέσω του οποίου τα απορριμματοφόρα θα προσεγγίσουν το μέτωπο 

εργασίας, πρέπει να είναι εμφανής και να συντηρείται τακτικά με διάστρωση με αμμοχάλικο λατομείου ή 

ποταμού έτσι ώστε η διέλευση των οχημάτων μέσω αυτού να γίνεται άνετα και με ευχέρεια. Το εσωτερικό 

δρομολόγιο κατασκευάζεται από αμμοχάλικο λατομείου ή ποταμού σε δύο στρώσεις συμπιεσμένου 

πάχους 15cm η κάθε μία. 

Στα πλαίσια του έργου θα πρέπει ο ανάδοχος να κατασκευάσει τα κατακόρυφα φρεάτια παθητικής 

απαγωγής του βιοαερίου στις θέσεις που ορίζει η μελέτη, με επεξεργασία μέσω βιοφίλτρου.  

Πρόσθετες εργασίες οι οποίες επιτρέπουν την εύρυθμη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Υ, περιλαμβάνουν επίσης, το 

κατάβρεγμα του εσωτερικού δρομολογίου και του μετώπου εργασιών, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες, για την αποφυγή της σκόνης, καθώς και η αποφυγή κοιλωμάτων στην επιφάνειά του μετώπου 

εργασιών, όπου θα λιμνάζουν τα επιφανειακά νερά. Επίσης, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 

μέτρα για την αποφυγή έναρξης πυρκαγιάς και να διαθέτονται τα αναγκαία μέσα για την έγκαιρη 

κατάσβεση της, μόλις εκδηλωθεί. Ο χώρος εργασίας υπόκειται στον έλεγχο όλων των αρμοδίων, για την 





προστασία του περιβάλλοντος, υπηρεσιών και αρχών και πρέπει να ακολουθούνται όλες οι υποδείξεις 

τους. Επίσης, απαγορεύεται η διατήρηση ή παρουσία ζώων στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Υ. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως αυτά 

περιγράφονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και 

στην άδεια λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Υ. 

Λόγω της ειδικής φύσης των συγκεκριμένων εργασιών, πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο ιδιαίτερη 

έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος από τα προϊόντα της αποσύνθεσης των απορριμμάτων (υγρά 

στραγγίσματα υψηλού οργανικού- μικροβιακού φορτίου και βιοαέριο με πιθανές εκρηκτικές 

συγκεντρώσεις) σύμφωνα και με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του Χ.Υ.Τ.Υ. 

Αστοχίες του Χ.Υ.Τ.Υ. λόγω κακής λειτουργίας του χώρου, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ακόμα 

και αν αυτές εμφανιστούν μετά το πέρας της σύμβασής του, αν η αιτία που τις προκάλεσε ήταν οι 

λανθασμένοι χειρισμοί του. 

Εάν στο Χ.Υ.Τ.Υ. προσκομίζονται ειδικά, μη επικίνδυνα, απορρίμματα αυτά πρέπει να διατίθενται με τρόπο 

ώστε αφενός μεν να καλύπτονται άμεσα, αφετέρου δε στο τέλος της ημέρας να βρίσκονται σε αρκετό 

βάθος και απόσταση από τα πλευρικά πρανή.  

Ειδικά, θα πρέπει να είναι μόνιμα πλήρης ύδατος η δεξαμενή πυρόσβεσης, ώστε να υπάρξει άμεση 

παρέμβαση κατάσβεσης της εστίας σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ο 

εργολάβος θα διαθέτει το σύνολο των μηχανημάτων για την κατάσβεσή της χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 

3.3.5. Απαιτούμενη ποιότητα και ποσότητα υλικού επικάλυψης 
Τα απορρίμματα καλύπτονται στο τέλος κάθε μέρας με κατάλληλο υλικό επικάλυψης που θα έχει πάχος 

15-20cmγια την επιφάνεια της διαμορφωμένης στρώσης, των πλευρικών και των μόνιμα ορατών πρανών, 

που δημιουργούνται με την προώθηση του μετώπου εργασίας και με κλίσεις που θα ορίζονται από την 

επίβλεψη. 

Ειδική πρόνοια πρέπει να ληφθεί προκειμένου τα υλικά επικάλυψης να είναι κατάλληλης κοκκομετρίας 

και σύστασης, ούτως ώστε να αποτελέσουν «συνέχεια» - από υδραυλική άποψη - της επίχωσης των 

διατεθέντων απορριμμάτων. Πρέπει πάση θυσία να αποφεύγεται η χρήση αδιαπέρατων υλικών, η 

τοποθέτηση των οποίων μεταξύ των στρώσεων των απορριμμάτων θα προκαλούσε την δημιουργία 

μεμονωμένων κυττάρων τα οποία θα λειτουργούσαν ανεξάρτητα μεταξύ των, γεγονός που θα καθιστούσε 

ανενεργό το δίκτυο στραγγισμάτων του Χ.Υ.Τ.Υ., με συνέπεια την εμφάνιση των υγρών της χωματερής στα 

πλευρικά πρανή και ιδίως στο ίχνος κάθε πρανούς με το υποκείμενο πρανές. Για τους λόγους αυτούς και 

για την εξασφάλιση της απαραίτητης υδραυλικής επικοινωνίας μεταξύ των στρώσεων των απορριμμάτων 

πρέπει: 

• να πραγματοποιείται αποκάλυψη από το υλικό επικάλυψης της υποκείμενης στρώσης απορριμμάτων, 
ώστε οι άνω και κάτω στρώσεις να ενοποιούνται, 

• να χρησιμοποιούνται κατάλληλα υλικά, με σημαντική περατότητα (συντελεστής περατότητας της τάξης 
του 1,0x10-5 – 1,0x10-7m/sec), στις απαιτούμενες ποσότητες. Η προμήθεια των υλικών επικάλυψης θα 
γίνεται από μέρη που θα υποδεικνύονται από την επίβλεψη. 

3.3.6. Υποχρεώσεις του αναδόχου 
1. Τα απορρίμματα, στο τέλος κάθε μέρας, πρέπει να είναι διαστρωμένα, συμπιεσμένα και καλυμμένα με 

χώματα μέσου πάχους 15-20cm. 

2. Τα απορρίμματα θα διαστρώνονται με τον προωθητή, που διαθέτει ο Δήμος, διαμορφώνοντας μέγιστο 

πάχος συμπιεσμένης στρώσης 2,5 μέτρων, συμπιεζόμενα από την κατάλληλη κίνηση του μηχανήματος, 

ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής συμπίεση. Δοχεία, κιβώτια και ογκώδη αντικείμενα θα συνθλίβονται προς 

αποφυγή κενών εντός της στρώσης των απορριμμάτων και τελικά θα βρίσκονται σε αρκετή απόσταση από 

την διαμορφούμενη επιφάνεια της κάθε στρώσης. 





3. Η διάστρωση των απορριμμάτων και η επικάλυψη τους θα γίνεται με τέτοιο τρόπο και κατάλληλη κλίση 

ώστε επί της κάθε στρώσεως να μην δημιουργούνται στάσιμα νερά και να είναι ευχερής η αποστράγγιση 

των ομβρίων υδάτων. 

4. Τα υλικά επικάλυψης πρέπει να έχουν κατάλληλη σύσταση ώστε να δημιουργούν επιφάνεια χαμηλού 

πορώδους. Σε περίπτωση πλευρικών διαρροών υποχρεούται ο ανάδοχος να διαθέτει όλα τα αναγκαία 

μέσα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης, χωρίς επιπλέον 

αμοιβή. 

5. Τα τελικά διαμορφωμένα πρανή θα συμπιέζονται και θα διαστρώνονται με γαιώδη υλικά (αργιλικά) σε 

πάχος 50cm, χωρίς επιπλέον αμοιβή. Το ίδιο ισχύει και για την τελική επιφάνεια. 

6. Ο ανάδοχος πρέπει, κάτω από οποιεσδήποτε κλιματολογικές συνθήκες, να εξασφαλίζει την δυνατότητα 

πρόσβασης των απορριμματοφόρων από το σημείο όπου έχει τελειώσει η ασφαλτόστρωση μέχρι το 

μέτωπο εργασιών. Σε περίπτωση που τα οχήματα ακινητοποιηθούν από αυτή την αιτία, η αποκόλληση 

τους, ή/και οι πιθανές βλάβες από αυτήν, θα βαρύνουν τον ανάδοχο, με την προϋπόθεση βέβαια ότι οι 

οδηγοί ακολουθούν τις οδηγίες του σηματωρού. 

7. Ο ανάδοχος πρέπει να προμηθευτεί και να μεταφέρει επί τόπου του έργου τα υλικά κάλυψης από 

κατάλληλο χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος Πάτμου. Θα έχουν συντελεστή περατότητας της τάξης του 

1,0x10-5 – 1,0x10-7m/sec. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την επάρκεια του 

υλικού επικάλυψης για αρκετό χρονικό διάστημα. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει κατά τη λειτουργία του 

έργου, να έχει συγκεκριμένο σχέδιο στο οποίο θα καταγράφονται οι ανάγκες του σε υλικό επικάλυψης και 

το πρόγραμμα προμήθειας αυτού. 

8. Η ταφή των δημοτικών και εμπορικών απορριμμάτων είναι υποχρεωτική από τον ανάδοχο, όπως και 

κάθε είδους απορριμμάτων, εφ' όσον τυγχάνουν της εγκρίσεως του Δήμου. 

9. Απαγορεύεται η διαλογή, η συλλογή και περαιτέρω διάθεση πάσης φύσεως υλικών από τα 

απορρίμματα που προσκομίζονται στο χώρο για ταφή, χωρίς την άδεια του Δήμου. 

10. Το κόστος επισκευών του πάγιου εξοπλισμού βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος θα χρησιμοποιεί δικά του 

μέσα για το σκοπό αυτό. Εξαιρούνται οι καταστροφές λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ή άλλων αιτιών 

που συνιστούν ανωτέρα βία. 

11. Το κόστος επισκευών του κινητού εξοπλισμού του Δήμου, που οφείλεται στο πέρας της ωφέλιμης ζωής 

του, βαρύνει τον Δήμο. Σε αντίθετη περίπτωση βαρύνει τον ανάδοχο. 

12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ασφάλιση αστικής ευθύνης εργοδότη και έναντι τρίτων καθώς 

και πυρός. Επιπλέον, υποχρεούται να ασφαλίσει όλον τον εξοπλισμό. Ατυχήματα ή ζημιές στον χώρο 

βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο 

13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει στον κατάλληλο κρατικό φορέα ασφάλισης το προσωπικό του 

και να πληρώνει τις νόμιμες εισφορές. 

14. Η επίβλεψη έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε 

εργατοτεχνίτη, εργάτη, χειριστή, κ.λπ. που κατά την κρίση της δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα για την 

έντεχνη εκτέλεση των εργασιών ή είναι απείθαρχος, προκλητικός, εριστικός, κ.λπ.  

15. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή εργατικά χέρια και μηχανικά μέσα και να εφαρμόσει 

υπερωρίες, νυκτερινά συνεργεία και εργασία κατά τις εξαιρέσιμες μέρες, αν και εφόσον απαιτηθεί, για 

την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών, χωρίς να δικαιούται καμιάς πρόσθετης αποζημίωσης 

για το λόγο αυτό. Επίσης υποχρεούται στη σύσταση περισσοτέρων του ενός συνεργείων για την εκτέλεση 

της εργασίας, αν απαιτηθεί κι εφόσον του ζητηθεί από την επίβλεψη και για όσο διάστημα κριθεί από την 

επίβλεψη απαραίτητο για την αρτιότερη εκτέλεση της εργασίας και την επίσπευση των εργασιών, εάν 

κριθεί ότι ο ρυθμός προόδου της εργασίας δεν είναι ικανοποιητικός.  





16. Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στο χώρο του 

Χ.Υ.Τ.Υ., για την έκδοση αδειών εργασίας από αστυνομικές αρχές αν απαιτείται, τη συμμόρφωση προς τις 

αστυνομικές διατάξεις που ισχύουν, τους εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, κοινωνικές 

ασφαλίσεις, κ.λπ..  

17. Ο ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζομένων υλικών 

μέχρι να χρησιμοποιηθούν, των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων και της εν γένει ασφάλειας του 

εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να εκτελεί επ’ αυτού τις οδηγίες της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις φέροντας αποκλειστικά και μόνο αυτός την 

ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχημα το οποίο οφείλεται από τη μη εφαρμογή τους.  

18. Θα πρέπει να τοποθετεί πινακίδες που θα καθοδηγούν την κυκλοφορία, νυχτερινά φωτεινά σώματα ή 

σήματα, κ.λπ. Επίσης, θα πρέπει να προβεί στην περίφραξη των θέσεων που είναι επικίνδυνες.  

19. Θα πρέπει να τοποθετήσει σε εμφανείς θέσεις, τα στοιχεία του και τον αριθμό τηλεφώνου του.  

20. Θα πρέπει να εξασφαλίζει ασφαλή περάσματα σε σημεία όπου υπάρχουν ακάλυπτες τάφροι, με δική 

του ευθύνη ή/και μετά από υπόδειξη της επίβλεψης.  

21. Θα πρέπει να βρει κατάλληλους χώρους προσωρινής απόθεσης προϊόντων κοπής ή εκρίζωσης, στην 

περίπτωση που θα κριθεί αναγκαίο.  

22. Θα πρέπει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση της περιοχής της 

εκτελούμενης εργασίας εκτός των περιπτώσεων που κρίνεται αναγκαίο λόγω των ειδικών εργασιών που 

εκτελούνται κατά την Υγειονομική Ταφή.  

23. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε υποβολή μηνιαίων εκθέσεων που θα συμπεριλαμβάνουν τις ποσότητες 

απορριμμάτων που δέχθηκε ο χώρος, την ποσότητα του χώματος που χρησιμοποιήθηκε για την 

επικάλυψη, τα αποτελέσματα των αναλύσεων, στοιχεία μετρήσεων παραμέτρων λειτουργίας, 

ενδεχόμενες προτάσεις για τη βελτιστοποίηση των παραμέτρων λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Υ., στοιχεία από την 

προσκόμιση αναλωσίμων, ανταλλακτικών και λοιπών υλικών για τη διενέργεια των συντηρήσεων-

επισκευών, ποσότητες ενέργειας και νερού που καταναλώθηκαν, στοιχεία παρουσίας εργαζομένων και 

άλλα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία του χώρου και αφορούν σε αλλαγή που έχει επέλθει στα 

συστήματα των εγκαταστάσεων, αστοχίες, ατυχήματα κλπ. Επιπλέον, θα τηρείται καθημερινά Ημερολόγιο 

του Έργου, για όλες τις εργασίες που έχουν γίνει. 

24. Κατά τους θερινούς μήνες και τις περιόδους ξηρασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαβρέχει την 

επιφάνεια εργασίας και το εσωτερικό δρομολόγιο, όσες φορές χρειάζεται ημερησίως (το ελάχιστο δυο 

φορές) για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης. 

25. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή έναρξης πυρκαγιάς 

και να διαθέτει τα αναγκαία μέσα για την έγκαιρη κατάσβεσή της, μόλις εκδηλωθεί. Σε αντίθετη 

περίπτωση, οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από αυτή την αιτία θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο του 

έργου. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ο εργολάβος θα διαθέτει το σύνολο των μηχανημάτων για την κατάσβεσή 

της χωρίς να εγείρει οποιαδήποτε επιπλέον οικονομική αποζημίωση. Η εκδήλωση πυρκαγιάς στο χώρο  

αποτελεί σοβαρό στοιχείο καταγγελίας της σύμβασης με τον ανάδοχο. 

26. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Ο χώρος εργασίας του υπόκειται στον έλεγχο όλων των αρμοδίων, για την προστασία του 

περιβάλλοντος, υπηρεσιών και αρχών και υποχρεούται να ακολουθεί όλες τις υποδείξεις τους, οι οποίες 

θα του γνωστοποιούνται μέσω του φορέα ανάθεσης.  

27. Απαγορεύεται η διατήρηση, η εκτροφή ζώων στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Υ. 

28. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα σχετικά με τις διατάξεις περί 

προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν. Το προσωπικό του αναδόχου που 





εργάζεται στο Χ.Υ.Τ.Υ, με ευθύνη του, θα φέρει υποχρεωτικά φόρμα εργασίας, γάντια και ελαστικά 

υποδήματα (μπότες). Τα μέτρα ατομικής προστασίας θα παρέχονται από τον ανάδοχο. 

29. Σε περίπτωση που ανατεθεί τμήμα της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους πρέπει ρητά να 

αναφέρεται καθώς και οι σχετικοί υπεργολάβοι. Η ανάθεση αυτή δεν αίρει την ευθύνη του κύριου 

αναδόχου. 

30. Σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιες προτεινόμενες ή επιλεγείσες πρωτότυπες τεχνικές λύσεις ή/και 

εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που μπορεί να διαθέτει ο ανάδοχος και που προτίθεται να εφαρμόσει για 

την παροχή (ή την προμήθεια) των υπηρεσιών, υποχρεούται να ενημερώσει την επίβλεψη για το τεχνικό 

και τον οικονομικό χαρακτήρα των μεθόδων του. 

31. Σε περίπτωση που προκληθεί ζημιά σε μηχάνημα του Δήμου, ο ανάδοχος υποχρεούται να την 

αποκαταστήσει με δική του δαπάνη. Κατά την διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη της 

σωστής και ακίνδυνης λειτουργίας των μηχανημάτων, τυχόν δε ζημιές, που θα προκληθούν σε τρίτους θα 

βαρύνουν τον ίδιο. 

32. Ο ανάδοχος θα φροντίζει, με δικά του μέσα και πόρους, την προμήθεια όλων των υλικών που είναι 

απαραίτητα για τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Υ. 

33. Ο ανάδοχος θα μεριμνεί για τη δημιουργία των κατακόρυφων φρεατίων βιοαερίου, στις θέσεις που 

ορίζει η μελέτη, για την παθητική απαγωγή του και για την επεξεργασία του με βιόφιλτρο, αν απαιτηθεί. 

Το κόστος των υλικών και της εγκατάστασης θα βαρύνει τον ίδιο. 

34. Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με το κόστος προμήθειας και μεταφοράς του νερού επί τόπου του 

έργου, ούτε με το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. 

35. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την περιβαλλοντική 

παρακολούθηση του έργου (γεωδαιτικός εξοπλισμός, αναλυτής βιοαερίου, σταθμήμετρο, δειγματολήπτες 

στραγγισμάτων κ.α.). 

36. Πριν την έναρξη των εργασιών, δεδομένου ότι η χρήση αυτή αφορά σε πρώτη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Υ., 

ο ανάδοχος θα πρέπει να προετοιμάσει κατάλληλα τη λεκάνη, αφού αντλήσει τυχόν νερά και απομακρύνει 

λάσπες και χώματα. 

37. Πριν την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει για έγκριση στον 

Δήμο, ΣΑΥ και ΦΑΥ για τη λειτουργία του έργου. 

38. Ο ανάδοχος θα πρέπει να συντηρεί την περίφραξη του χώρου. 

39. Ο ανάδοχος θα αναλάβει να προμηθεύσει καύσιμα για τη λειτουργία του Η/Ζ με δικό του κόστος. 

40. Τα καύσιμα και τα λιπαντικά όλων των οχημάτων και των μηχανημάτων βαρύνουν τον ανάδοχο.  

41. Ο ανάδοχος θα πρέπει να συντηρεί τη δεξαμενή συλλογής στραγγισμάτων και να προμηθεύει, με δικό 

του κόστος, τα απαραίτητα ανταλλακτικά για τη σωστή λειτουργία της. 

3.3.7. Ωράριο, προσωπικό, μηχανήματα 
7α. Η ταφή των απορριμμάτων θα πραγματοποιείται καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων και των 

Κυριακών και αργιών για την περίοδο από 16 Ιουνίου έως και 15 Οκτωβρίου και για τους λοιπούς μήνες, 

κατά τις εργάσιμες ημέρες. 

Το ωράριο εργασίας του προσωπικού θα είναι  06:00-14:00 κάθε μέρα λειτουργίας. 

Οι ώρες εργασίας μπορούν να τροποποιηθούν ή να μετατοπισθούν ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, 

αφού εγκαίρως, γραπτώς ή προφορικώς, να ενημερωθεί ο ανάδοχος. 

7β. Το ελάχιστα απασχολούμενο προσωπικό, επί τόπου του έργου, θα είναι, τρία άτομα εργατοτεχνικό 

προσωπικό λαμβάνοντας υπόψη και την παράγραφο 3.5.5 της ΚΥΑ 4641/232/13-2-2006 (ΦΕΚ Β’ 168): 





Το προσωπικό αυτό θα αναλαμβάνει τις ειδικότητες χειριστή μηχανημάτων, οδηγού οχημάτων, φύλακα 

και εργάτη γενικών καθηκόντων-ζυγιστή- κουμανταδόρου. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει συνεργασία με έναν τεχνικό ασφαλείας και έναν γιατρό εργασίας καθώς και 

να εξασφαλίσει συνεργασία με ένα κατάλληλα διαπιστευμένο εργαστήριο για τις αναλύσεις των 

δειγμάτων της περιβαλλοντικής παρακολούθησης.  

7γ. Επί τόπου του έργου θα υπάρχουν τα αναγκαία μηχανήματα για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών 

της Υγειονομικής Ταφής, τα οποία, κατ’ ελάχιστον, θα είναι: 

Ερπυστριοφόρος φορτωτής Catterpillar 953d, που διατίθεται από τον Δήμο στον ανάδοχο για να τον 

χρησιμοποιήσει. 

Φορτηγό μεταφοράς υλικών (170hp) με χωματουργική καρότσα, ωφέλιμης χωρητικότητας, 

 τουλάχιστον 4 τόνων και ανατροπή, που θα παρέχει ο ανάδοχος. 

Για όλα τα μηχανήματα που ζητούνται από τον ανάδοχο, θα πρέπει να προσκομιστούν στη φάση 

υπογραφής της σύμβασης, επί ποινή αποκλεισμού, Άδεια Κυκλοφορίας, Ασφάλεια Μηχανήματος και Τέλη 

Χρήσης καθώς και ΚΤΕΟ, όπου απαιτείται. Το κόστος των καυσίμων και των αναλωσίμων θα βαρύνει τον 

ανάδοχο. 

3.3.8. Καθήκοντα προσωπικού 
 

8α Επόπτης  

Ο Επόπτης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης και σε αυτόν αναφέρονται όλοι 

οι εργαζόμενοι του τομέα ευθύνης του και τον ενημερώνουν για το σύνολο των εργασιών που τελούνται 

στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Υ. καθώς επίσης και για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό.  

Η ειδικότητα του εργαζομένου θα πρέπει να είναι σχετική και με τον μεγαλύτερο στην πλειονότητα του 

εξοπλισμό της εγκατάστασης ώστε να τον επιτηρεί ή και να μπορεί να επισκευάζει κατά περίπτωση. Για 

τον λόγο αυτό οι ειδικότητα του θα πρέπει να ηλεκτρολόγος ή τουλάχιστον  ηλεκτροτεχνίτης. 

Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται τα εξής : 

 Παρακολούθηση, έλεγχος και επέμβαση στο πρόγραμμα ημερήσιας λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Υ. 

 Κατάρτιση του εβδομαδιαίου προγράμματος εργασίας των εργαζομένων. 

 Φροντίζει για τον εξοπλισμό και τον εφοδιασμό της μονάδας με τα απαιτούμενα υλικά. 

 Συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στις διεργασίες που τελούνται στη 

μονάδα, προς πληροφόρηση του φορέα λειτουργίας και παντός άλλου υπευθύνου.   

 Ενημέρωση για κάθε επαφή με τρίτους που επισκέπτονται τη μονάδα. 

 Εισήγηση για κάθε τι που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία και την καλύτερη οργάνωση του χώρου, 

στον προϊστάμενο του Φορέα Λειτουργίας. 

Στα καθήκοντά του συγκαταλέγονται και τα εξής: 

 Φροντίδα για την τακτική διάταξη των μηχανημάτων στο μέτωπο εργασίας και εποπτεία για την 

τακτική συντήρησή τους. 

 Έχει την εποπτεία των εργαστηριακών ελέγχων και διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στα 

εισερχόμενα υλικά καθώς και εργαστηριακές αναλύσεις, όποιες από αυτές εκτελούνται εντός του 

χώρου. Διαφορετικά συνεργάζεται με το πιστοποιημένο εργαστήριο που εκτελεί τις δειγματοληψίες. 

Τηρεί δε απαρέγκλιτα το πρόγραμμα της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

 Υπεύθυνος για τον εσωτερικό έλεγχο της εγκατάστασης. 

 Υπεύθυνος για την καταγραφή βλαβών και τη συντήρηση – παραγγελία, εξαρτημάτων και εξοπλισμού 

που αφορά στην εκτέλεση των ελέγχων και των μετρήσεων στο σύνολο του έργου.   

 Βασική του υποχρέωση είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των μηχανημάτων της Μονάδας. 

 Επισκευάζει, στο συντομότερο δυνατό χρόνο το μηχάνημα που θα παρουσιάσει βλάβη. 





 Συντηρεί περιοδικά τα μηχανήματα, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή τους. 

 Είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και καλή κατάσταση των εργαλείων του. 

 Είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των ηλεκτρικών 

συστημάτων των οχημάτων της μονάδας, του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των λοιπών ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου τους, του ηλεκτροφωτισμού των 

εσωτερικών οδών.  

 Συνεπικουρεί στην καθοδήγηση των οχημάτων προς τις θέσεις απόρριψης. 

 Συμμετέχει ή αναλαμβάνει τη μεταφορά υλικών και εργαλείων. 

8β  Χειριστής μηχανημάτων 

Με άδεια χειριστή μηχανήματος έργου Ομάδας Α΄ ή Β΄, 1ης Ειδικότητας για το μηχάνημα 1.5 ή 1.4 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 113/2012, ΦΕΚ 198/Α΄/17-10-2012 καθώς και στο ΦΕΚ 519/Β΄/6-3-
2013, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1422/Β΄/9-7-2015. 
 

 Εκτελεί τις εργασίες υγειονομικής ταφής, διάστρωσης, συμπίεσης, επικάλυψης των απορριμμάτων, 

σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις υποδείξεις του επόπτη. Φροντίζει για την ποιότητα και την 

ποσότητα του υλικού επικάλυψης. 

 Συμμετέχει σε εργασίες εσωτερικής οδοποιίας ή επιμέρους πιθανών διαμορφώσεων των χώρων του 

Χ.Υ.Τ.Υ. 

 Ευθύνεται για την καλή κατάσταση και εμφάνιση των μηχανημάτων που χειρίζεται. 

 Ακινητοποιεί τα μηχανήματα σε περίπτωση που υποπτευθεί κάποια δυσλειτουργία και ειδοποιεί 

αμέσως τον επόπτη. Η ευθύνη των περαιτέρω εργασιών βαρύνει τον ίδιο. 

 Ενημερώνει τον επόπτη για οτιδήποτε έκτακτο περιέλθει στην αντίληψή του, τόσο για τη 

συμπεριφορά των οδηγών των οχημάτων που μεταφέρουν τα απορρίμματα ή των άλλων οχημάτων, 

όσο και για το είδος των φορτίων που πιθανώς να κρύβονται κάτω από αυτά που εισήλθαν και δεν 

υπέπεσαν στην αντίληψη του υπεύθυνου κατά τον έλεγχο στην είσοδο. 

 Συνεργάζεται με τον επόπτη για τα σημεία απόρριψης των φορτίων καθ΄ όλη τη διάρκεια της βάρδιάς 

του. 

8γ  Εργάτης γενικών καθηκόντων (ζυγιστής – φύλακας-κουμανταδόρος) 

Είναι ο κατ΄ εξοχήν υπεύθυνος για τον έλεγχο της νομιμότητας των εισερχομένων οχημάτων.  
Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται τα εξής: 
 Έλεγχος των εξωδημοτικών αυτοκινήτων που εργάζονται για λογαριασμό του Δήμου (αν διαθέτουν τα 

απαραίτητα έγγραφα εισόδου). 

 Ζύγιση και καταγραφή σε βάση δεδομένων των εισερχομένων φορτίων ανά κατηγορία (εντύπως ή 

ηλεκτρονικώς μέσω εγκατεστημένου συστήματος παρακολούθησης).   

 Έλεγχος και ενημέρωση των αρμοδίων της Υπηρεσίας, παίρνοντας τις κατάλληλες οδηγίες για την 

αποδοχή ή όχι υπόπτων φορτίων προς απόρριψη, φορτίων μη συμβατικών με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας. 

 Έκδοση των απαραίτητων ζυγολογίων για λογαριασμό ιδιωτών. 

 Ενημέρωση εφ΄ όσον του ζητηθεί από τον Επόπτη, για την ημερήσια /εβδομαδιαία /μηνιαία κίνηση 

των οχημάτων, καθώς και των φορτίων που δέχεται η Μονάδα.  

 Ενημέρωση του Ημερησίου Δελτίου Συμβάντων και Περιστατικών, στο οποίο καταγράφει ότι έκτακτο 

περιέλθει στην αντίληψή του κατά τη διάρκεια της βάρδιάς του. 

 Φροντίζει για την προστασία του χώρου από κάθε παρέμβαση τρίτων. 

 Απαγορεύει την είσοδο και παρουσία στο χώρο, αναρμόδιων προσώπων. 

 Παρεμβαίνει και απαγορεύει τυχόν εξαγωγή υλικών ή τροφίμων από τα απορρίμματα. 

 Ελέγχει ή συνεπικουρεί, τα εισερχόμενα οχήματα, τη νόμιμη είσοδό τους, την κάλυψη των φορτίων 

των ανοικτών οχημάτων καθώς και το είδος του φορτίου τους. 

 Συνοδεύει στο σημείο απόρριψης όλα τα αυτοκίνητα με φορτίο πιθανώς εμπορεύσιμο ή με 

οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιήσιμο και βεβαιώνεται για την πλήρη καταστροφή του από τα 

μηχανήματα της μονάδας. 





 Πιστοποιεί την καταστροφή τροφίμων ή εμπορευμάτων και σε συνεργασία με τον εισπράκτορα 

εκδίδει τα σχετικά έγγραφα. 

 Απαγορεύει την είσοδο σε οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί σχετική απαγορευτική εντολή της 

Υπηρεσίας. 

 Παρεμβαίνει σε οποιαδήποτε απόπειρα εξαγωγής υλικών από τη Μονάδα. 

 Το ίδιο παρεμβαίνει, όταν διαπιστώσει την παρουσία στο χώρο, αναρμόδιων προσώπων και ενεργεί 

για την απομάκρυνσή τους. 

 Πότισμα δέντρων. 

9. Τήρηση υποδείξεων 
Οποιαδήποτε υπόδειξη της επίβλεψης με σκοπό την καλύτερη ποιότητα ταφής, γνωστοποιούμενη 

εγγράφως ή προφορικώς προς τον ανάδοχο είναι υποχρεωτική γι' αυτόν. 

Τονίζεται ότι η αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, λοιπές χωματουργικές ή άλλες τεχνικές εργασίες, 

εφόσον αυτές προκύπτουν από απρόβλεπτα γεγονότα, ή είναι αναγκαίες για να προληφθούν ζημιές, ιδίως 

όταν αναμένονται δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ανήκουν στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, 

υποχρεούται να τις εκτελεί μετά από υπόδειξη της επίβλεψης, άμεσα, ακόμα και υπερωριακά ή/και στις 

αργίες, χωρίς πρόσθετη αμοιβή αφού έχουν αναλογικά υπολογισθεί και επιμερισθεί στην μηνιαία 

αποζημίωσή του. 

10. Διατιθέμενα μέσα 
Στον χώρο των εργασιών πρέπει να υπάρχει καθημερινά το σύνολο των μηχανημάτων και το σύνολο του 

εργατοτεχνικού προσωπικού.  

Κατά τις περιόδους, έντονων καιρικών συνθηκών, ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, 

αυξημένα μέσα ή προσωπικό ώστε να εκπληρούται έντεχνα και χωρίς προβλήματα το αντικείμενο της 

υπηρεσίας. 





4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Α) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 216 του Ν 4412/2016 (ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

«1.Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται 

από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 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, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132. 

2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεσή 

τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης 

ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις 

πολύπλοκων συμβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των 

εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την 

παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

3.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. 

4.Όταν προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο 

καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του 

προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την 

εκτέλεση της σύμβασης . Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να 

σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Το ημερολόγιο φυλάσσεται 

στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη 

έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Όταν προβλέπεται η τήρηση ημερολογίου, τότε οι 

καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή 

παραλαβής.» 

Β) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών του 

Δήμου Πάτμου. Το πρωτόκολλο παραλαβής θα συνυπογράφεται από τον ανάδοχο και από τον «επόπτη» 

της σύμβασης εφόσον ήθελε οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

Γ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

ΟΙ πληρωμές θα πραγματοποιούνται ανά μήνα επειδή το προσωπικό καθαριότητας θα απασχοληθεί 

εποχιακά από Μάρτιο έως και Σεπτέμβριο. Ενδεικτικά οι αμοιβές που επιμερίζονται για το επτάμηνο 

Μάρτιο έως Σεπτέμβριο αφορούν την απασχόληση του εποχιακού προσωπικού μαζί με τα ποσά της 

αντικατάστασης αδειών και την απασχόληση τους για τα Σαββατοκύριακα και Αργίες. Οι αμοιβές θα 

επιμεριστούν ανά μήνα σύμφωνα με τον πίνακα (6) του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού. 

 





ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ 
ΕΤΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΚΟΜΗ» 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Α) Γενικές παρατηρήσεις 

Για τον υπολογισμό του κόστους ελήφθησαν υπόψη: 

-Οι  αμοιβές προσωπικού βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας,  

-Οι αποζημιώσεις για την χρήση εξοπλισμού του αναδόχου,  

-Τα λειτουργικά κόστη του εξοπλισμού (καύσιμα λιπαντικά – συντηρήσεις) με βάση στοιχείων δαπανών 
του Δήμου,  

-Τα κόστη αναλωσίμων και εν γένει προμηθειών στις οποίες πρέπει να προβεί ο ανάδοχος για την 
εκτέλεση των υπηρεσιών 

-Τα κόστη ασφάλισης του έργου του ΧΥΤΥ και περιβαλλοντικών ελέγχων 

-Το διοικητικό κόστος διαχείρισης του έργου 2,5% 

- Εύλογο εργολαβικό όφελος 10% 

 

Β) Στοιχεία υπολογισμού κόστους απασχόλησης προσωπικού 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1: ΜΙΣΘΟΙ ΕΓΣΣΕ από 8/11/2012 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

Χρόνια 

Προϋπηρεσίας 
Μικτός 

Μισθός 
Επίδομα 

 Τριετίας 
Επίδομα 

Γάμου 
Σύνολο 

Αγάμων 
Σύνολο 

Εγγάμων 

0- 3 586,08 0 58,61 586,08 644,69 

3-6 586,08 58,61 58,61 644,69 703,3 

6-9 586,08 117,22 58,61 703,3 761,91 

9 + 586,08 175,82 58,61 761,9 820,51 

 

 

 

 

 

 





ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ «ΜΕΣΟΥ»  ΜΙΣΘΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ 

Ενδεικτικός μισθός για εργαζόμενο ηλικίας άνω των 25 ετών με 6-9 χρόνια 
προϋπηρεσίας:  

Βασικός μισθός     586,08 

Επίδομα τριετιών      117,22 

Επιδομα γάμου 58,61 

Σύνολομισθού      761,91 

Εργοδοτικήεισφοράστο ΙΚΑ 28,21% 214,93 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 976,84 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ 162,81 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.139,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





2.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ cpv 9061000-6 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Εργασίες Εργαζόμενοι 
Σύνολο 

εργαζομένων 

Απασχόληση 
ανά εβδομάδα 

ή μήνα 

Μισθός με 
εργοδοτική 

εισφορά 
Σύνολο/μήνα Μήνες 

Γενικό 
σύνολο 

ΜΑΡΤΙΟ ΕΩΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 

1.    Καθαριότητα 
κεντρικών οδών εκτός 
οικισμών, παραλιών 
και αφοδευτηρίων 
παραλιών  
2. Καθαριότητα στην 
νησίδα Αρκιών με 
σάρωση των 
κεντρικών 
κοινοχρήστων χώρων 
και αποκομιδή των 
απορριμμάτων.  
3. Καθαρισμός 
χειμάρρων 
3. Κλάδεμα δένδρων 
δενδροστοιχιών 
κεντρικού δικτύου και 
παραλιών Πάτμου. 
4. Αποκομιδή 
ογκωδών 
αντικειμένων, 
κλαδεμάτων και 
λοιπών 
απορριμμάτων που 
δεν περιέχονται στους 
κάδους συλλογής 
οικιακών 
απορριμμάτων.  

3 

4 

Πλήρους 
απασχόλησης 

1.139,65 3.418,95 7 23.932,65 

ΟΛΟ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 

Καθαριότητα Αρκιών  1 
Απασχόληση 4 

ωρών 
ημερησίως 

1139,65 569,825 12 6.837,90 

ΣΥΝΟΛΟ 30.770,55 

Αντικατάσταση αδειών (1/12) 2.564,21 

Δαπάνη απασχόλησης τριών ατόμων σαββατοκύριακα και αργίες την θερινή περίοδο (Ημερομίσθιο: 70,69 Χ 8 ημέρες Χ 7 μήνες Χ 
3 άτομα) 

11.876,07 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 45.210,83 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ 

1 Μικρός φορτωτής (BOBCAT) 1 2.000,00 

2 
Μικρό όχημα μεταφοράς για τα απορρίμματα των Αρκιών 
(Τρίτροχο ή τάμπερ ή μικρό φορτηγό) 

1 2.500,00 

3 
Μηχάνημα καθαρισμού ακτών (ρυμουλκούμενο ή 
αυτοκινούμενο) 

1 1.000,00 

4 Χορτοκοπτικά μηχανήματα 4 300,00 

5 Αλυσοπρίονα  για διάφορες χρήσεις 3 300,00 

6 Φυσητήρες φύλλων 3 300,00 

7 Φορητοί Απορροφητήρες απορριμμάτων 3 300,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 6.700,00 

 





ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Σακούλες απορριμμάτων πλαστικές σε διάφορα μεγέθη και 
ποιότητες (κιλά) 200 2,10 420,00 

2 Σκούπες 30 3,00 90,00 

3 Φαράσια 10 15,00 150,00 

4 Φτυάρια 10 8,00 80,00 

5 Τσουγκράνες 10 5,00 50,00 

6 Τσάπες 10 8,00 80,00 

7 Πιρούνες 10 6,00 60,00 

8 Κασμάδες 4 8,00 32,00 

9 Χειροπρίονα με θήκη 10 12,00 120,00 

10 
Είδη προστασίας εργαζομένων (γάντια, φόρμες, μπότες, γιλέκα 
κ.λ.π) 1 300,00 300,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.382,00 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ -ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Α/Α Εξοπλισμός 
Ποσότητα 
σε λίτρα 

Τρέχουσα 
τιμή 

Σύνολο 
Λιπαντικά - 
συντήρηση 

Γενικό 
σύνολο 

1 Μικρός Φορτωτής 600 1,67 1.002,00 € 100,00 1.102,00 

2 
Όχημα μεταφοράς απορριμμάτων 
Αρκιών 300 1,67 501,00 € 100,00 601,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.703,00 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΣΟ 

2.1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 45.210,83 

2.2 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6.700,00 

2.3 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.382,00 

2.4 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ -ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.703,00 

 ΣΥΝΟΛΟ Α 54.995,83 

 2,5 % ΔΙΟΙΚ ΕΞΟΔΑ 1.374,90 

 ΣΥΝΟΛΟ Β 56.370,73 

 10% ΕΡΓΟΛ ΟΦΕΛΟΣ 5.637,07 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 62.007,80 

 ΦΠΑ 24% 14.881,87 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 76.889,67 

 

 

 

 

 





3.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ cpv 90514000-3 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Εργασίες Εργαζόμενοι 
Σύνολο 

εργαζομένων 

Απασχόληση 
ανά 

εβδομάδα ή 
μήνα 

Μισθός με 
εργοδοτική 

εισφορά 
Σύνολο/μήνα Μήνες 

Γενικό 
σύνολο 

12 μήνες 

Αποκομιδή 
απορριμμάτων από 
τους κάδους 
ανακύκλωσης. 
Ανακύκλωση - 
διαλογή – 
διαχωρισμός στην 
πηγή 
ανακυκλώσιμων 
υλικών. 
Γυαλί, πλαστικά 
κάθε είδους, χαρτί, 
αλουμίνιο κουτιά 
και συσκευασίες 
σιδήρου., 
χρησιμοποιημένο 
μαγειρικό λίπος, 
συσσωρευτές κάθε 
είδους, μηχανέλαια 
και ελαστικά. 
Τήρηση των όρων 
και προδιαγραφών 
της σύμβασης που 
έχει υπογραφεί 
μεταξύ Δήμου και  
ΕΕΑΑ ΑΕ. 

3 3 
Πλήρους 

απασχόλησης 
1.139,65 3.418,95 12 41.027,40 

ΣΥΝΟΛΟ 41.027,40 

Αντικατάσταση αδειών (1/12) 3.418,95 

Δαπάνη απασχόλησης τριών ατόμων σαββατοκύριακα και αργίες την περίοδο από 15 Ιουνίου έως 15 Οκτωβρίου 
(Ημερομίσθιο: 70,69 Χ 8 ημέρες Χ 4 μήνες Χ 3 άτομα) 

6.786,24 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 51.232,59 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ 

1 
Γερανοφόρο φορτηγό όχημα ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 2,5 
τόνων με ανατρεπόμενη καρότσα για την μεταφορά απορριμμάτων 
και το άδειασμα υπόγειων κάδων ανακυκλώσιμων υλικών. 

1 8.000,00 

2 Μηχάνημα συμπίεσης των ανακυκλούμενων απορριμμάτων (πρέσα). 1 1.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 9.500,00 

 

 

 

 

 





ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ -ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Α/Α Εξοπλισμός 
Ποσότητα 
σε λίτρα 

Τιμή Σύνολο 
Λιπαντικά - 
συντήρηση 

Γενικό 
σύνολο 

1 

Φορτηγό όχημα τουλάχιστον ωφέλιμου 
φορτίου 2,5 τόνων με γερανό για την 
μεταφορά απορριμμάτων. 2.000 1,67 3.340,00 200,00 3.540,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.540,00 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΣΟ 

3.1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 51.232,59 

3.2 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 9.500,00 

3.3 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ -ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

3.540,00 

 ΣΥΝΟΛΟ Α 64.272,59 

 2,5 % ΔΙΟΙΚ ΕΞΟΔΑ 1.606,81 

 ΣΥΝΟΛΟ Β 65.879,40 

 10% ΕΡΓΟΛ ΟΦΕΛΟΣ 6.587,94 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 72.467,35 

 ΦΠΑ 24% 17.392,16 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 89.859,51 

4.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΥ cpv 90530000-1 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΥΤΥ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Εργασίες Ειδικότητα 
Σύνολο 

εργαζομένων 

Απασχόληση 
ανά 

εβδομάδα ή 
μήνα 

Μισθός με 
εργοδοτική 

εισφορά 
Σύνολο/μήνα Μήνες 

Γενικό 
σύνολο 

12 μήνες 

Λειτουργία Χώρου 
Υγειονομικής Ταφής 
Υπολειμμάτων 
(ΧΥΤΥ) για πρώτη 
φορά μετά την 
ολοκλήρωση του 
έργου. Επίβλεψη, 
υποδοχή 
απορριμματοφόρων, 
εκφόρτωση, 
χειρισμός 
υπολειμμάτων, 
συμπίεση 
επιχωμάτωση, 
συντήρηση 
εξοπλισμού . 

ανειδίκευτος 
εργάτης 

1 
Πλήρους 

απασχόλησης 
1.139,65 1.139,65 12 13.675,80 

12 μήνες 
Χειριστής 

μηχανήματος 
1 

Πλήρους 
απασχόλησης 

1.148,96 1.148,96 12 13.787,52 

12 μήνες Τεχνίτης 1 
Πλήρους 

απασχόλησης 
1.148,96 1.148,96 12 13.787,52 

ΣΥΝΟΛΟ 41.250,84 

Αντικατάσταση αδειών (1/12) 3.437,57 

Δαπάνη απασχόλησης τριών ατόμων σαββατοκύριακα και αργίες την περίοδο από 15 Ιουνίου έως 15 Οκτωβρίου 
(Ημερομίσθιο: 70,69 Χ 8 ημέρες Χ 4 μήνες Χ 3 άτομα) 

6.786,24 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 51.474,65 





 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 

Συνολική ποσότητα απορριμμάτων 2.777,00 τόνοι 

Ποσότητα απορριμμάτων μετά τη συμπίεση 
1,81 τόνοι 

Ποσότητα υλικού επικάλυψης 361.01 τόνοι 

Όγκος υλικού επικάλυψης 956,70 κ.μ. 

Τιμή υλικού επικάλυψης 13,02 €/κ.μ. 

ΣΥΝΟΛΟ 12.456,23 € 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ 

1 
Φορτηγό όχημα τουλάχιστον ωφέλιμου φορτίου 4 τόνων για 
την μεταφορά υλικού επικάλυψης 

1 12.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 12.000,00 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Εξοπλισμός 
Ποσότητα 
σε λίτρα 

τιμή Σύνολο 
Λιπαντικά - 
συντήρηση 

Γενικό 
σύνολο 

Ερπυστριοφόρος φορτωτής Catterpillar 953d* 5000 1,67 8.350,00 € 1.500,00 9.850,00 

Η/Ζ και λοιπός εξοπλισμός 50 1,67 83,50 € 100,00 183,50 

Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου 
4t 

1000 1,67 1.670,00 € 500,00 2.170,00 

ΣΥΝΟΛΟ 12.203,50 

* Υπολογίστηκε με πραγματικά στοιχεία από την λειτουργία  στον ΧΑΔΑ 
   

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Συνολικό κόστος κατασκευής 1.450.000,00 

Ποσοστό ασφάλισης 0,50% 

Ποσοστό συντήρησης του έργου 0,50% 

ΣΥΝΟΛΟ 14.500,00 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης 
8.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 8.000,00 

 

 

 

 

 





ΠΙΝΑΚΑΣ 4.7  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ                                ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ                                                                                                         ΠΟΣΟ 

 4.1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 51.474,65 

 4.2 ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 12.456,23 

 4.3 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 12.000,00 

 4.4 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 12.203,50 

 4.5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 14.500,00 

 4.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 8.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ Α 110.634,38 

  2,5 % ΔΙΟΙΚ ΕΞΟΔΑ 2.765,86 

  ΣΥΝΟΛΟ Β 113.400,24 

  10% ΕΡΓΟΛ ΟΦΕΛΟΣ 11.340,02 

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 124.740,27 

  ΦΠΑ 24% 29.937,66 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 154.677,93 

 

 

5. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΣΟ 

2.5 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 62.007,80 

3.4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 72.467,35 

4.7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΥ 124.740,27 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 259.215,42 

 ΦΠΑ 24% 62.211,7 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 321,427,12 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ  259.215,42 62.211,70 321.427,12 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 518.430,84 124.423,40 642.854,24 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 259.215,42 62.211,70 321.427,12 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

777.646,26 186.635,102 964.281,36 

 

 

 

 

 

 





6. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 18.403,54 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 18.403,54 

ΜΑΡΤΙΟΣ 23.885,39 

ΑΠΡΊΛΙΟΣ 23.885,39 

ΜΆΙΟΣ 23.885,39 

ΙΟΎΝΙΟΣ 23.885,39 

ΙΟΎΛΙΟΣ 23.885,39 

ΑΎΓΟΥΣΤΟΣ 23.885,39 

ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 23.885,39 

ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 18.403,54 

ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 18.403,54 

ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 18.403,54 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 259.215,41 

ΦΠΑ 24% 62.211,70 

ΣΥΝΟΛΟ 321.427,11 

 

 Πάτμος, 30 Νοεμβρίου 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Ελευθέριος Κοκώνης 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

 

Ιωάννης Σημαντήρης 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 

 Μανώλης Πέντες         Ασωνίτη Μαργαρίτα 

 ΔΕ1 Β’                            Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

Άρθρο 1ο – Γενικά  

Η συγγραφή αφορά τις εργασίες υλοποίησης της υπηρεσίας με θέμα: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΥ ΠΑΤΜΟΥ» με εκτιμώμενη αξία 777.646,26 € χωρίς Φ.Π.Α. 
 

Άρθρο 2ο – Νομικό Πλαίσιο του Διαγωνισμού 

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

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

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

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

 της παρ. Ζ του 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», 

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

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

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

 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 Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρίες” 

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

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





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

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

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

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

 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 Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 Την με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ 2084/11-01-2018 Απόφαση Ανανέωσης – Τροποποίησης των Περιβαλλοντικών 
Όρων για την μετατροπή του υφιστάμενου ΧΥΤΑ σε ΟΕΔΑ Πάτμου. 

 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. 

 Την με αριθμ. 1013/15-02-2018 ισχύουσα σύμβαση για την «Καθαριότητα εξωτερικών χώρων και 
ανακύκλωσης Δήμου Πάτμο, για ένα έτος. 

 Την ισχύουσα σύμβαση του Δήμου Πάτμου με την ΕΕΑΑ Α.Ε. 

 Την αρ 1/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου (ΑΔΑ: ΩΒΗΡΩΞΦ-ΑΧΣ) με την 
οποία ορίστηκαν τα μέλη της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης των προσφορών. 

 Την αρ. 257/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου (ΑΔΑ: Ω5ΨΤΩΞΦ-ΝΨΕ) με την οποία 
συστήθηκαν οι επιτροπές παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών. 

 Την με αριθμ.227/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου με την οποία εγκρίνεται η 
ανάθεση σε εργολάβο των υπηρεσιών καθαριότητας εξωτερικών χώρων, η ανακύκλωση και η 
λειτουργία ΧΥΤΥ Πάτμου. 

 Την αρ.πρωτ.7758/30-11-2018 Τεχνική Περιγραφή της υπηρεσίας που έχει συνταχθεί από τις υπηρεσίες 
του Δήμου. 

 Την αριθμ.309/2018 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΥΜΑΩΞΦ-ΚΜ8, ΑΔΑΜ: 
18REQ004110746 2018-12-03). 

 Την με αριθμ. …/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Πάτμου (ΑΔΑ:…….) με την οποία 

εγκρίνονται : α) οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας, β) η διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού και γ) καθορίζονται οι όροι διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της 

υπηρεσίας.     

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

Οι κατωτέρω περιεχόμενοι όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί. Η μη τήρησή τους καθιστά 
απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση. 
 

1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του λόγου δεν 
αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης εκ μέρους του υποψηφίου και δεν δύναται, με την 
προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της 
παρούσης εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή 
έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση.  

2. Η αναθέτουσα αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την 
αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το διαγωνισμό, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να 
επαναλάβει τη σχετική διαδικασία αυτού, χωρίς υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης 





στους προσφέροντες. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη 
συμμετοχή τους.  

3. Οι υποψήφιοι δε δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των 
στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς κλπ.  

4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξίες ή ενώσεις υποψηφίων, που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας/ένωσης ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης σε κοινοπραξία / ένωση η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης.  

5. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης 
των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.  

6. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφαση προσφορά υποψηφίου 
όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή δικαιολογητικά δεν είναι αληθή. Η 
απόφαση απόρριψης λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται 
ο διαγωνισμός.  

7. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης οι προσφορές που 
παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

8. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και επί ίσοις όροις για όσους πληρούν τις νομικές, 
οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα και διαθέτουν την 
απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.  

9. Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι 
δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού, συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή προσκομίζεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική μαζί με το υποβαλλόμενο έγγραφο. 
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη 
μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.  

10. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι και οι υπότιτλοι τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δε 
λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Διακήρυξης.  

11. Διευκρινίζεται ότι κατά την ιεράρχηση της νομικής ισχύος των κειμένων, η σύμβαση κατισχύει κάθε 
άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή 
ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών, πλην όμως σύμφωνα με την πάγια νομολογία 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου η διακήρυξη του διαγωνισμού έχει χαρακτήρα κανονιστικής διοικητικής 
πράξης και δεσμεύει με τους όρους τους οποίους περιέχει τόσο την Αναθέτουσα Αρχή που διενεργεί το 
διαγωνισμό, όσο και τους διαγωνιζόμενους. Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε 
κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού είτε κατά τη συνομολόγηση της συμβάσεως που καταρτίζεται 
μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας ή της σύμβασης. Οι όροι της 
σύμβασης οφείλουν να αντανακλούν την απόφαση ένταξης, τα τεχνικά δελτία και τα τεύχη 
δημοπράτησης. 

 

Άρθρο 3ο – Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία  που ισχύουν κατά σειρά είναι: 

1. Προκήρυξη Δημοπρασίας  
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων  
3. Τεχνική Περιγραφή – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
4. Οικονομική Προσφορά  

 
 

Άρθρο 4ο – Προθεσμία εκτέλεσης  – Εγγυήσεις 

Ο χρόνος εκκίνησης της υπηρεσίας, διάρκειας δύο (2) ετών με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους 
υπολογίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης.  

 





Με την υπογραφή της Σύμβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης που ανέρχεται σε ποσοστό 
5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από 
τους δύο συμβαλλόμενους. Αν η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης εξαντληθεί ή μειωθεί λόγω 
τυχόν κυρώσεων, τότε θα πρέπει να ανατιμάται στην αρχική της τιμή. 

 

Άρθρο 5ο – Φόροι - Κρατήσεις - Τέλη – Δασμοί 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξάρτητα τους βάσει των κειμένων νόμων, φόρους, τέλη, δασμούς 
και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Αν μετά τη 
μέρα του διαγωνισμού επιβληθούν νέοι φόροι, τέλη και κρατήσεις ή τροποποιηθούν ή καταργηθούν 
άλλοι που ισχύουν, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επιπλέον ή εκπίπτει αντίστοιχα από τους 
λογαριασμούς του Αναδόχου, με πιστοποίηση ή αφαίρεση του ποσού που πράγματι πληρώνεται επί 
πλέον ή λιγότερο, χωρίς επιβάρυνση από κρατήσεις. 

 

Άρθρο 6ο  Πρόοδος εργασιών - Ρήτρες - Κυρώσεις - Καταλογισμοί - Πρόστιμα – Έκπτωση Αναδόχου 
 

Οι ρήτρες, κυρώσεις, καταλογισμοί και πρόστιμα που μπορούν να επιβληθούν στον Ανάδοχο κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και η διαδικασία κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου αναφέρονται 
αναλυτικά στα συμβατικά τεύχη της διακήρυξης και στις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Πάτμου δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, αζημίως δι’ αυτόν, 
εφόσον θεωρήσει, για ειδικά αιτιολογημένο λόγο, ότι ο Ανάδοχος παραβαίνει τις εκ της παρούσης 
υποχρεώσεις του και δεν εκτελεί με επάρκεια, πληρότητα και υπευθυνότητα το έργο, θέτοντας έτσι σε 
κίνδυνο τα συμφέροντά του. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δικαιούται και ο Δήμος Πάτμου 
υποχρεούται στην καταβολή της αμοιβής του για το τμήμα της υπηρεσίας που έχει αυτός παράσχει μέχρι 
τον χρόνο της κοινοποιήσεως της καταγγελίας και δε διατηρεί οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, οιασδήποτε 
φύσεως, όπως συνέχιση της σύμβασης, αποζημίωση για τη διακοπή της κλπ. έναντι του Δήμου Πάτμου εκ 
της αιτίας αυτής. 
 

Σε όλες τις περιπτώσεις και ανεξάρτητα από την έκπτωση ή όχι του Αναδόχου ο Δήμος Πάτμου 
διατηρεί το δικαίωμα αναζήτησης απαίτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την 
αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας και ηθικής βλάβης που υποστεί από την αντισυμβατική 
παροχή των υπηρεσιών ή την παραβίαση των όρων της σύμβασης εκ μέρους του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 7ο – Μελέτη συνθηκών της υπηρεσίας 

Ο Ανάδοχος με την υποβολή της προσφοράς του θεωρείται ότι αποδέχεται το γεγονός ότι έλαβε 
υπόψη του τις ειδικές συνθήκες της υπηρεσίας, δηλαδή τη θέση εγκατάστασης του ΧΥΤΥ, τους χώρους επί 
τους οποίους θα εφαρμοστούν οι υπηρεσίες καθαριότητας και ανακύκλωσης, τις τεχνικές προδιαγραφές 
της υπηρεσίας, την ευχέρεια εξεύρεσης κατάλληλου εργατικού δυναμικού, τις συνθήκες αγοράς 
ανακυκλώσιμων υλικών και κάθε άλλη ιδιαιτερότητα της υπηρεσίας, η οποία θα μπορούσε με 
οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσει το κόστος της υπηρεσίας, ακολουθεί δε τον κατά την κρίση του 
προσφορότερο τρόπο για την καλή παροχή της υπηρεσίας. 
 

Αντίστοιχα ο Δήμος Πάτμου οφείλει να παρέχει στον Ανάδοχο, έγκαιρα, αιτούμενα στοιχεία, εξηγήσεις, 
διευκρινήσεις κλπ. επί θεμάτων της αρμοδιότητάς του, και γενικότερα οποιεσδήποτε πληροφορίες, οι 
οποίες θα διευκόλυναν το έργο του. Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να υποκαταστήσει άλλο πρόσωπο 
στην παροχή της υπηρεσίας και, σε κάθε περίπτωση, έχει την απόλυτη προσωπική ευθύνη για την καλή 
παροχή της. 

 

Άρθρο 8ο – Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών θα είναι τα νησιά Πάτμος και Αρκιοί, οι εγκαταστάσεις του ΧΥΤΥ 
Πάτμου. Ο Δήμος Πάτμου εγγυάται ότι ο προσφερόμενος χώρος του ΧΥΤΥ είναι ελεύθερος κάθε βάρους, 





φιλονικίας και διεκδίκησης, κατάλληλος και πρόσφορος για τη συμφωνημένη χρήση σύμφωνα με τις 
οικείες διατάξεις περί χρήσεων γης και θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του.  

Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου: 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα έχει την ευθύνη επίβλεψης του προσωπικού του και της εκτέλεσης των εργασιών. Το 
προσωπικό όπου προβλέπεται θα είναι εφοδιασμένο με τα διπλώματα, πτυχία και λοιπά πιστοποιητικά 
καταλληλότητας, και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 
Ευθύνη του αναδόχου, είναι να προτείνει λύσεις όπου ανακύπτουν προβλήματα.  Ο χειρισμός των 
μηχανημάτων θα πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις κατά νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες και 
προϋποθέσεις. 
 

Για τις εργασίες λειτουργίας  του ΧΥΤΥ είναι υπεύθυνος ο Ανάδοχος. Η αναθέτουσα αρχή έχει την 
ευθύνη της επίβλεψης του και δικαιούται να παρέχει στον ανάδοχο σχετικές οδηγίες, στις οποίες αυτός 
υποχρεούται να συμμορφώνεται. 
 

Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισμένες εργασίες και προκειμένου γρήγορα να αντιμετωπιστούν 
πιθανά προβλήματα από δυσμενείς συνθήκες, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εργαστεί υπερωριακά 
Κυριακές και αργίες εφόσον τον διατάζει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αφού με δική του μέριμνα πάρει 
άδεια από τις αρμόδιες Αρχές.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει την υπηρεσία με επιμέλεια και προσοχή κατά τους γενικούς 
κανόνες της σχετικής τεχνικής και επιστήμης και ειδικότερα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται 
στην Τεχνική Περιγραφής της υπηρεσίας, ευθυνόμενος έναντι του Δήμου Πάτμου για κάθε ζημία ή 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση από υπαιτιότητά του.  

Σε περίπτωση που, κατά την αιτιολογημένη κρίση του Δήμου Πάτμου, η υπηρεσία ή τμήματα αυτής 
εμφανίζουν μη πληρότητα, ανεπάρκεια ή ελαττώματα ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαναλάβει, 
διορθώσει ή τροποποιήσει τη σχετική εργασία του, κατά τις οδηγίες του Δήμου Πάτμου, ώστε να είναι 
αποδεκτή από αυτόν, χωρίς πρόσθετη αμοιβή του.  

Καθυστέρηση ή αδυναμία παροχής της υπηρεσίας εν όλω ή εν μέρει στα πλαίσια της παρούσας 
Σύμβασης ή άλλη παράβαση όρου τινός αυτής, δε συνιστούν αθέτηση των υποχρεώσεων των 
συμβαλλομένων και δε συνεπάγονται ευθύνες τους, εάν οφείλονται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας 
βίας. Οπωσδήποτε, εφόσον υπάρξει τέτοιος λόγος, έκαστος εκ των συμβαλλομένων οφείλει να ειδοποιεί 
τον άλλο, χωρίς αμέλειά του περί τούτου, για την από κοινού αντιμετώπιση της δημιουργηθείσας εκ του 
λόγου αυτού καταστάσεως. Πρόσκαιρη αδυναμία του Αναδόχου από σοβαρή αιτία που αφορά στο 
πρόσωπό του, πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως, από αυτόν, στο Δήμο Πάτμου. Παρατεταμένη όμως 
τέτοια αδυναμία του, που θέτει σε κίνδυνο την καλή και έγκαιρη εκτέλεση του έργου, παρέχει το 
δικαίωμα στο Δήμο Πάτμου να κηρύξει αζημίως γι’ αυτήν τον Ανάδοχο έκπτωτο του έργου, 
καταβάλλοντας στον Ανάδοχο την αμοιβή του για το μέρος της παρασχεθείσης υπηρεσίας.  
 

Μετά το τέλος των εργασιών ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη παράδοσης του χώρου, όπου έλαβαν 
χώρο οι εργασίες, στην προτέρα κατάσταση, που τον παρέλαβε, ελεύθερο απορριμμάτων και ρύπανσης. 
Υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά με τον εξοπλισμό και τις εργασίες: 

 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση της καθημερινής λειτουργίας του ΧΥΤΥ Πάτμου σύμφωνα με το 
ωράριο λειτουργίας που αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή. 

 

Υπεύθυνος, κατά τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας του ΧΥΤΥ Πάτμου, για τη λειτουργία, τη φύλαξη, 
την καθημερινή και εβδομαδιαία συντήρηση και την αντιμετώπιση καθημερινών περιπτώσεων βλάβης και 
ζημίας του παρεχόμενου στον Ανάδοχο μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου του Δήμου 
Πάτμου, είναι αποκλειστικά ο ανάδοχος. 
 

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την υγεία και ασφάλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού. Ο ανάδοχος 
οφείλει να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης του μηχανολογικού εξοπλισμού και της εν γένει 
υγιεινής και ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού του, να εκτελεί τις οδηγίες της επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας και να τηρεί τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις. Τυχόν παράβαση της υποχρεώσεώς του 
αυτής τον καθιστά αποκλειστικώς υπεύθυνο για την αποκατάσταση κάθε εξ’ αυτής ζημίας ή βλάβης, 
περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης του Δήμου Πάτμου ή τρίτων προσώπων.  





Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Δήμος Πάτμου για αποζημιώσεις εξ' ατυχημάτων του προσωπικού 
του αναδόχου, καθώς και για αποζημιώσεις από ζημίες που προκλήθηκαν από το προσωπικό του 
αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε τρίτους.  

Σε περίπτωση βλάβης και ζημίας των μηχανημάτων, του εξοπλισμού και της υποδομής ο Ανάδοχος 
είναι υπεύθυνος για την άμεση αντικατάσταση ή επιδιόρθωση αυτού αναλαμβάνοντας όλα τα σχετικά 
έξοδα για την αποκατάστασή τους. Τυχόν καθυστερήσεις στην εξεύρεση ανταλλακτικών που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την παύση λειτουργίας του ΧΥΤΥ Πάτμου, θα παρατείνουν αναλόγως τη διάρκεια του έργου 
αζημίως για το Δήμο Πάτμου. 

 

Η εξασφάλιση του κόστους για τη λειτουργία του ΧΥΤΥ Πάτμου (ηλεκτρική ενέργεια από το οικείο 
δίκτυο της ΔΕΗ, κόστος ύδρευσης) θα γίνει με επιμέλεια του Δήμου Πάτμου. 

 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης της σύμβασης σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
και του δικαιώματος προαίρεσης ενός (1) έτους, από την υπογραφή της. 

 

Άρθρο 9ο  Υπογραφή της σύμβασης  

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισμού, υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη η σύμβαση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους της διακήρυξης και του Ν. 4412/2016, το 
πρωτόκολλο εγκατάστασης του αναδόχου με την ανάληψη της υπηρεσίας και η παράδοση του ΧΥΤΥ με 
τον συμπεριλαμβανόμενο σε αυτόν μηχανολογικό εξοπλισμό. 

 

Άρθρο 10ο – Επικοινωνία – Αλληλογραφία 

Όλες οι μεταξύ του Δήμου Πάτμου και του Αναδόχου συνεννοήσεις, είτε αφορούν την παροχή ή αίτηση 
πληροφοριών, οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε 
με έγγραφο. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ' όψη και δεν δικαιούται 
κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο. 

 

Πάτμος, 30 Νοεμβρίου 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Ελευθέριος Κοκώνης 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

 

Ιωάννης Σημαντήρης 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 

 Μανώλης Πέντες         Ασωνίτη Μαργαρίτα 

 ΔΕ1 Β’                            Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΠ  

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

 
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό 

την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. 

 

Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 

Αριθμός της προκήρυξης 

- 

Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 

- 

URL της ΕΕ 

Εθνική επίσημη εφημερίδα 

- 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν 

υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει 

πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης 

(π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

 

Επίσημη ονομασία: 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 

 

Χώρα: 

Ελλάδα 

 

Είδος διαδικασίας 

Ανοικτή διαδικασία 

 

Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΥ ΠΑΤΜΟΥ  

Σύντομη περιγραφή: 

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΥ 

ΠΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα (εάν υπάρχει): 

- 

 

 

 

 





Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Επωνυμία: 

- 

Οδός και αριθμός: 

- 

Ταχ. κωδ.: 

- 

Πόλη: 

- 

Χώρα: 

- 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

- 

Ηλ. ταχ/μείο: 

- 

Τηλέφωνο: 

- 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

- 

Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 

- 

Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει 

- 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;  

o Ναι 

o Όχι  

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; 

o Ναι 

o Όχι  

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; 

- 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι 

εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 

- 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 

o Ναι 

o Όχι  

 Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 

ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 

 

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

- 





β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 

- 

γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, 

την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο: 

- 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;  

o Ναι 

o Όχι  

 Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή κατά 

περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας 

 

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 διατίθεται αυτή δωρεάν; 

o Ναι 

o Όχι  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 

- 

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

o Ναι 

o Όχι  

 Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 

φορείς. 

 

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα): 

- 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

προμήθειας: 

- 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου: 

- 

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να 

υποβάλει προσφορά: 

- 

Β.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

 

 Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης: 

Όνομα 

- 

Επώνυμο 

- 

Ημερομηνία γέννησης 

- 

Τόπος γέννησης 

- 





Οδός και αριθμός: 

- 

Ταχ. κωδ.: 

- 

Πόλη: 

- 

Χώρα: 

--- 

Ηλ. ταχ/μείο: 

- 

Τηλέφωνο: 

- 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

- 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό 

…): 

- 

Γ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΓ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ  

 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος  IV 

κατωτέρω:  

o Ναι 

o Όχι  

 Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα 

τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως 

συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης 

να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες 

συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει 

για την εκτέλεση των εργασιών. 

Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις 

σχετικές οντότητες. 

 

Δ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΕΝ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Ο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  

 

 (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροφορίες αυτές ζητούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα). 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας;  

o Ναι 

o Όχι  

Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων: 

- 





 Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα 

τμήματα Α και Β και του παρόντος με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  

 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 

 
Α. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΕΝ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Ο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  

 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου 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 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με 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; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 

24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ.42). 

Η απάντηση σας  

o Ναι 

o Όχι  

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

o Ναι 

o Όχι  

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Διαφθορά 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου 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 διαφθορά με 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; 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 στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας 

Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ.54). Αυτός ο 

λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής 

(του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού φορέα. 

Η απάντηση σας  

o Ναι 

o Όχι  

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

o Ναι 

o Όχι  

 





URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Απάτη 

- 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου 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 απάτη με 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; 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). 

Η απάντηση σας  

o Ναι 

o Όχι  

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

o Ναι 

o Όχι  

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες. Υπάρχει τελεσίδικη 

απόφαση εις βάρος του ίδιου 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 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες με 

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; 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. 

Η απάντηση σας  

o Ναι 

o Όχι  

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

o Ναι 

o Όχι  

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

 





Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου 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 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας με 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; 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). 

Η απάντηση σας  

o Ναι 

o Όχι  

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

o Ναι 

o Όχι  

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου 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 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με 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; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 

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

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

Η απάντηση σας  

o Ναι 

o Όχι  

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

o Ναι 

o Όχι  

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

 

 

 

 

 

 





Β. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ Ή ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 

Καταβολή φόρων 

Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία 

είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 

από τη χώρα εγκατάστασης; 

Η απάντηση σας  

o Ναι 

o Όχι  

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 

--- 

Ενεχόμενο ποσό 

--- 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση; 

o Ναι 

o Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι 

τελεσίδικη και δεσμευτική; 

o Ναι 

o Όχι 

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.  

- 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού 

- 

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 

- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;  

o Ναι 

o Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

o Ναι 

o Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

 

 

 

 





Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Η απάντηση σας  

o Ναι 

o Όχι  

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 

--- 

Ενεχόμενο ποσό 

--- 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση;  

o Ναι   

o Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι 

τελεσίδικη και δεσμευτική;  

o Ναι   

o Όχι 

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 

- 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού 

- 

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 

- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;  

o Ναι   

o Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

o Ναι 

o Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Γ. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ  

 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 

 





Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως 

αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 

προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντηση σας  

o Ναι 

o Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)  

o Ναι 

o Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 

παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 

παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντηση σας  

o Ναι 

o Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)  

o Ναι 

o Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του εργατικού δικαίου; 

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντηση σας  

o Ναι 

o Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)  

o Ναι 

o Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Πτώχευση 

Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση; 

Η απάντηση σας  

o Ναι 

o Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 





Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες 

αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 

περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 

παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

o Ναι 

o Όχι  

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Αφερεγγυότητα 

Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων; 

Η απάντηση σας  

o Ναι 

o Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες 

αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 

περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 

παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

o Ναι 

o Όχι  

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Διακανονισμός με τους πιστωτές 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές; 

Η απάντηση σας  

o Ναι 

o Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες 

αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 

περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 

παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

 





Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

o Ναι 

o Όχι  

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε 

εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Η απάντηση σας  

o Ναι 

o Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες 

αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 

περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 

παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

o Ναι 

o Όχι  

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του 

οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο; 

Η απάντηση σας  

o Ναι 

o Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες 

αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 

περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 

παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

o Ναι 

o Όχι  

URL 

- 





Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Η απάντηση σας  

o Ναι 

o Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες 

αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 

περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 

παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

o Ναι 

o Όχι  

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού Έχει συνάψει ο 

οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Η απάντηση σας  

o Ναι 

o Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο 

εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας. 

Η απάντηση σας  

o Ναι 

o Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)  

o Ναι 

o Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης Είναι ο οικονομικός 

φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική 

προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης; 

 





Η απάντηση σας  

o Ναι 

o Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης 

Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή 

την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης; 

Η απάντηση σας  

o Ναι 

o Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 

Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

Η απάντηση σας  

o Ναι 

o Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)  

o Ναι 

o Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων εγγράφων και 

πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας 

Ο οικονομικός φορέας: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων 

επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα 

απαιτούμενα από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και δ) έχει επιχειρήσει να 

επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Η απάντηση σας  

o Ναι 

o Όχι  

 

 

 

 

 

 

 





Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 

Α. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ 

  

Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο 

Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως 

περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί 

να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Η απάντηση σας  

o Ναι 

o Όχι  

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

o Ναι 

o Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο 

Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως 

περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί 

να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Η απάντηση σας  

o Ναι 

o Όχι  

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

o Ναι 

o Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: χρειάζεται ειδική έγκριση 

Χρειάζεται ειδική έγκριση για να μπορεί ο οικονομικός φορέας να παράσχει την σχετική υπηρεσία στη χώρα 

εγκατάστασής του; 

Η απάντηση σας  

o Ναι 

o Όχι  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

o Ναι 

o Όχι 





URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 

Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

βάσει της σχετικής προκήρυξης, των εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής: 

Αριθμός ετών 

- 

Μέσος κύκλος εργασιών 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

o Ναι 

o Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Σύσταση οικονομικού φορέα 

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για 

ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία σύστασης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του 

οικονομικού φορέα: 

Προσδιορίστε 

-: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

 

Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικοί φορείς ποιοτικού ελέγχου 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τους ακόλουθους τεχνικούς 

φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας: Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τους τεχνικούς 

φορείς 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 ΕΕΕΠ. 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

o Ναι 

o Όχι 

URL 

- 





Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Τεχνικός εξοπλισμός και τα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας 

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

εξασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

o Ναι 

o Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων 

Ο πάροχος της υπηρεσίας ή ο ίδιος ο ανάδοχος και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στη σχετική 

προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης) το διευθυντικό του προσωπικό διαθέτει τα παρακάτω 

εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα του. 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

o Ναι 

o Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

o Ναι 

o Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

 

 





Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός 

Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό 

για την εκτέλεση της σύμβασης: 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

o Ναι 

o Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Ποσοστό υπεργολαβίας 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο 

τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης. 

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 ΕΕΕΠ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ 

ανωτέρω. 

Προσδιορίστε 

-: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και π 

Δ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

πα  

Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας 

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; 

Η απάντηση σας  

o Ναι 

o Όχι  

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον 

αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

o Ναι 

o Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 





 

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

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; 

Η απάντηση σας  

o Ναι 

o Όχι  

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 

όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

o Ναι 

o Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

 

Λήξη 
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα μέρη II έως V ανωτέρω είναι 

ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο οικονομικός φορέας, 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 [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, πρέπει να υπάρχει ανάλογη 

συγκατάθεση πρόσβασης ή β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 

άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 

έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο οικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, 

όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που 

έχουν υποβληθεί στο μέρος ΙΙΙ και το μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για 

τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ημερομηνία 

- 

Τόπος 

- 

Υπογραφή 
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