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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΘΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ                                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ      
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το πρακτικό με αρικ.20/2020   

υνεδρίαςθσ (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 
         

ΘΕΜΑ: «Ζγκριςθ όρων δθμοπράτθςθσ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο: «Παροχι 
υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν αποκομιδισ απορριμμάτων ςτο Διμο Ιωαννιτϊν» και 
ςφνταξθ ςχεδίου δεςμευτικισ αναμόρφωςθσ του προχπολογιςμοφ του Διμου 
Ιωαννιτϊν, ζτουσ 2020». 
 

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 414/2020 

 
Στα Ιωάννινα, ςιμερα τθν 01-06-2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13:00 ςυνιλκε θ 

Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ιωαννιτϊν ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ (με 
τθλεδιάςκεψθ) ςφμφωνα με τθν υπϋαρικμ.πρωτ. 27345/2663/28-05-2020 
πρόςκλθςθ του Ρρόεδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Αρλζτου Γεωργίου 
λαμβάνοντασ υπόψθ τα λθφκζντα μζτρα για τθν αποφυγι τθσ διάδοςθσ του 
Κορονοϊοφ (covid -19), ςφμφωνα με τθ διαδικαςία των διατάξεων τθσ παρ.1 του 
άρκρου 10 τθσ ΡΝΡ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεφχοσ A’) κακϊσ και τθσ υπϋαρικμ. 
18318/13-3-2020 εγκφκλιου του υπ. Εςωτερικϊν (άρκρο 67, παρ.5.1 και 167, 
παρ.1,2 του Ν.3852/2010) με τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ και τθ διαδικαςία 

που περιγράφονται ςτθν παραπάνω ζγγραφθ πρόςκλθςι του. 
Ο Ρρόεδροσ τθσ Ο.Ε. κ. Αρλζτοσ Γεϊργιοσ διαπίςτωςε ότι υπάρχει θ εκ του 

νόμου απαιτοφμενθ ςυμμετοχι των 2/3 των Δθμοτικϊν Συμβοφλων για τθ λιψθ 
απόφαςθσ με τθλεδιάςκεψθ (Άρκρο 184 παρ. 1 του 4683/2019) διότι ςε ςφνολο (9) 
τακτικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ διλωςαν παρόντα ςτθν τθλεδιάςκεψθ 
(9) μζλθ, ιτοι:  
 
           Παρόντεσ                                                  Απόντεσ    
1. Αρλζτοσ Γεϊργιοσ      
2. Ακονίδου Ελζνθ 
3. Σιορόκασ Νικόλαοσ 
4. Βάββασ Φϊτιοσ 
5. Λυκογιϊργοσ Ιωάννθσ 
6. Μάντηιοσ Στζφανοσ      
7. Κοςμάσ Βαςίλειοσ 
8. Γιωτίτςασ Θωμάσ 
9. Νάςτοσ Δθμιτριοσ 
  

https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
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Στθ ςυνεδρίαςθ με τθλεδιάςκεψθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθν τιρθςθ των 
πρακτικϊν ανζλαβε ο υπάλλθλοσ του Διμου Βαςίλθσ Σκαμνζλοσ. 

Επίςθσ ςτθ ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν και οι κ.κ. Ευάγγελοσ Ριχασ Αντιδιμαρχοσ, 
Λϊλθσ Γεϊργιοσ Αντιδιμαρχοσ, Τςίμαρθσ Ιωάννθσ Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ, Γκίηασ 
Σπυρίδων Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ, Νάτςθσ Λάηαροσ Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ και θ κ. 
Ηζκα Κωνςταντίνα Ρρόεδροσ του Συλλόγου Εργαηομζνων ΟΤΑ Ν.Ιωαννίνων. 

Ο Ρρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Αρλζτοσ Γεϊργιοσ, ειςθγοφμενοσ το 
ανωτζρω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, ζδωςε το λόγο ςτον Αντιδιμαρχο 
Κακαριότθτασ κ. Ριχα Ευάγγελο ο οποίοσ ζκεςε υπόψθ τθσ επιτροπισ γραπτι 
ειςιγθςθ του, θ οποία ζχει ωσ εξισ: 

Κφριοι Σφμβουλοι,  
Ο Διμοσ Ιωαννιτϊν, όπωσ όλοι οι Διμοι, ζχει τθν  αρμοδιότθτα και τθν ευκφνθ 

τθσ  αποκομιδισ και διαχείριςθσ των αποβλιτων και τθν κακαριότθτα όλων των 
κοινόχρθςτων χϊρων τθσ εδαφικισ του περιφζρειασ  (άρκρο 75 παρ. 1 παρ. Ι περ. βϋ 
υποπερ. 4 του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων), κακϊσ επίςθσ τθν αρμοδιότθτα και 
τθν ευκφνθ για τθν ποιότθτα ηωισ και τθν εφρυκμθ λειτουργία των πόλεων και των 
οικιςμϊν (άρκρο 75 παρ. 1 παρ. Ι περ. γϋ). Οι αρμοδιότθτεσ αυτζσ, εκτόσ από τθν 
προςταςία και τον ςεβαςμό του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ, είναι 
άμεςα ςυνδεδεμζνεσ και αλλθλζνδετεσ με τον ςεβαςμό  και τθν προςταςία τθσ 
δθμόςιασ υγείασ.  

Θ Ελλθνικι Ρολιτεία, δια του ςυντεταγμζνου οργάνου τθσ Ελλθνικισ 
Κυβζρνθςθσ, με ςκοπό τθν αποφυγιν του κινδφνου εμφάνιςθσ ι και διάδοςθσ 
κορωνοϊοφ που ενδζχεται να ζχει ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτθ δθμόςια υγεία, 
αποφάςιςε και ζλαβε διάφορα  μζτρα για τθν πρόλθψθ, τθν αποφυγι και τον 
περιοριςμό τθσ διάδοςθσ τθσ νόςου του κορωνοϊοφ. 

Με τθν, από 14-03-2020, Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου «Κατεπείγοντα 
μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ 
COVID-19»  (ΦΕΚ. 64/14-03-2020/ΤΑ), προβλζπεται θ δυνατότθτα τθσ ανάκεςθσ ςε 
ιδιϊτεσ τθσ αποκομιδισ και μεταφοράσ των απορριμμάτων ςτθ περίπτωςθ που το 
προςωπικό ςτισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ που απομζνει μετά τθ λιψθ των ειδικϊν 
αδειϊν του άρκρου 5 τθσ από 11.3.2020 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου,  δεν 
επαρκεί για τθν εφρυκμθ και αποτελεςματικι λειτουργία τουσ με απόφαςθ τθσ 
οικονομικισ επιτροπισ με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ διαπραγμάτευςθσ όπωσ 
ρυκμίηεται με τθν παρ. 3 του άρκρου 10 τθσ, από 11.3.2020, Ρράξθσ Νομοκετικοφ 
Ρεριεχομζνου που ζχει ωσ εξισ: «3. α. Κατά το διάςτθμα λιψθσ των μζτρων τθσ 
παρ. 1, για προμικειεσ υλικοφ και υπθρεςιϊν, ςυναφϊν με τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
κατεπείγουςασ και απρόβλεπτθσ ανάγκθσ για τθ λιψθ μζτρων αποφυγισ τθσ 
διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19, οι Διμοι και οι Ρεριφζρειεσ μποροφν να 
ανακζτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προςφεφγοντασ ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ 
χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, κατά τθν περ. γ' τθσ παρ. 2 του άρκρου 32 του ν. 
4412/2016 (Α' 147). β. Θ κατά τθν περ. α' ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων γίνεται με 
απόφαςθ τθσ οικείασ Οικονομικισ Επιτροπισ. Εάν δεν υπάρχει ςτον προχπολογιςμό 
πίςτωςθ ι θ υπάρχουςα δεν επαρκεί, με τθν ίδια απόφαςθ γίνεται δεςμευτικι 
ειςιγθςθ για τθν αναμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ, θ οποία εγκρίνεται 
υποχρεωτικά από το οικείο δθμοτικό ι περιφερειακό ςυμβοφλιο, ςτθν πρϊτθ μετά 
τθν ανάκεςθ ςυνεδρίαςι του. Οι διατάξεισ τθσ παροφςασ παραγράφου 
εφαρμόηονται αναλογικά και ςτα νομικά πρόςωπα των ΟΤΑ» (Ν 4682/20: Κφρωςθ: 
των ΡΝΡ α) τθσ από 25.2.2020 β) τθσ από 11.3.2020 και γ) τθσ από 14.3.2020 ΡΝΡ 
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(μζτρα ςχ. με κορωνοϊό) και άλλεσ διατάξεισ (τροποποίθςθ των κυρουμζνων και τθσ 
από 30.3.2020 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου). 

Από το με  αρικμό πρωτοκόλλου 23573/4953/08-5-2020 ζγγραφο του 
Αναπλθρωτι Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν, ςχετικά με το 
προςωπικό του τμιματοσ κακαριότθτασ και ανακφκλωςθσ, κακϊσ επίςθσ  από τισ 
καταςτάςεισ που υποβάλλονται κακθμερινά προσ το αρμόδιο Υπουργείο προκφπτει 
ότι «από το ςφνολο των εργαηομζνων, μόνιμων και αορίςτου χρόνου, που 
ανζρχονται ςε εκατόν εξιντα πζντε (165), α) λαμβάνουν άδεια ειδικοφ ςκοποφ του 
άρκρου 5 τθσ, από 11-3-2020, πράξθσ νομοκετικοφ περιεχομζνου  (ΦΕΚ Α 55/11-
3/2020) δζκα πζντε (15) εργαηόμενοι και, β)  βρίςκονται ςε δικαιολογθμζνοι 
απουςία ωσ ευπακισ ομάδα δζκα επτά (17) εργαηόμενοι. Επίςθσ βρίςκονται ςε 
νόμιμθ άδεια μακράσ διαρκείασ εργαηόμενοι ςτο τμιμα κακαριότθτασ και 
ανακφκλωςθσ ωσ εξισ: α) ζξι  (6) εργαηόμενοι ςε άδεια ανατροφισ τζκνου,  β) πζντε  
(5) εργαηόμενοι ςε αναρρωτικι άδεια διάρκειασ τριάντα (30) θμερϊν και άνω, γ) 
ζνασ εργαηόμενοσ ςε άδεια άνευ αποδοχϊν».  

Ππωσ είναι γνωςτό, μετά τθν ψιφιςθ και ιςχφ του νόμου 3852/2010, ο Διμοσ 
Ιωαννιτϊν αποτελείται από ζξι Δθμοτικζσ Ενότθτεσ (Ιωαννιτϊν, Ανατολισ, 
Μπιηανίου, Ραμβϊτιδοσ, Ρεράματοσ και Νιςου Ιωαννίνων) και εκτείνεται ςτο 
μεγαλφτερο μζροσ τθσ ζκταςθσ  του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. 

Οι Κοινότθτεσ και οι οικιςμοί που απαρτίηουν τθσ  δθμοτικζσ ενότθτεσ του 
Διμου Ιωαννιτϊν, εκτόσ του αςτικοφ ιςτοφ τθσ πόλθσ των Ιωαννίνων και των άλλων 
μεγάλων οικιςμϊν (Ανατολισ, Ρεράματοσ, Κατςικά, Ρεδινισ) ζχουν 
διαφοροποιθμζνεσ ανάγκεσ λόγω  των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν που ζχει θ κάκε 
κοινότθτα και οικιςμόσ (π.χ. απόςταςθ, ορεινότθτα κλπ).  

Ο Διμοσ Ιωαννιτϊν, προτοφ ανακφψει το πρόβλθμα με τθν πανδθμία τθσ νόςου 
του κορωνοϊοφ και τθν ανάγκθ τθσ λιψθσ των μζτρων για τθν πρόλθψθ, τθν 
αποφυγι και τον περιοριςμό τθσ διάδοςθσ τθσ νόςου του κορωνοϊοφ (με τισ πράξεισ 
νομοκετικοφ περιεχομζνου), αντιμετϊπιηε δυςκολίεσ και προβλιματα ςτθν ζγκαιρθ 
και αποτελεςματικι αποκομιδι και μεταφορά των απορριμμάτων. Τα παράπονα 
και οι διαμαρτυρίεσ των πολιτϊν υπιρχαν, παραμζνουν και εντείνονται 
κακθμερινά. 

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του  τμιματοσ κακαριότθτασ 
και ανακφκλωςθσ του Διμου, όπωσ περιζχονται ςε ςχετικά και επανειλθμμζνα 
ζγγραφα τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Τμιματοσ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ 
(ςχετικό το με αρικμό πρωτοκόλλου 9628/620/11-03-2020 ζγγραφο – απάντθςθ 
προσ τθ δθμοτικι παράταξθ «ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023»), υφίςταται ζλλειψθ προςωπικοφ 
και μθχανικοφ εξοπλιςμοφ που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ δθμιουργία μεγάλων 
δυςκολιϊν και προβλθμάτων ςτθν ζγκαιρθ και αποτελεςματικι αποκομιδι και 
μεταφορά των απορριμμάτων ςτα όρια του Διμου Ιωαννιτϊν. 

Σασ παρακζτω ςτοιχεία, όπωσ αυτά περιζχονται, από τθν ειςιγθςθ τθσ 
Ρροϊςταμζνθσ του Τμιματοσ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ τθσ Διεφκυνςθ 
Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, Συντιρθςθσ Ζργων και Ρραςίνου, ςτθν υπ’ αρικ. 
501/2019 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Ιωαννιτϊν, ιτοι:  
Α) υπάρχον προςωπικό  του Τμιματοσ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ και 
απαραίτθτο προςωπικό 
«το προςωπικό του Τμιματοσ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ απαρτίηεται από 165 
άτομα ςυνολικά, μόνιμουσ, αορίςτου χρόνου και οριςμζνου χρόνου, ςτισ ακόλουκεσ 
ειδικότθτεσ:  
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 Τμθματάρχθσ (Ρ.Ε. Χθμικϊν Μθχανικϊν) 

 Τρεισ (3) Διοικθτικοί (1 Ρ.Ε. και 2 Δ.Ε.) 

 Εννζα (9) επόπτεσ κακαριότθτασ (Δ.Ε. Εποπτϊν Κακαριότθτασ) 

 Ρζντε (5) επιςτάτεσ κακαριότθτασ (Υ.Ε. Επιςτατϊν Κακαριότθτασ) 

 Ρζντε (5) χειριςτζσ μθχανθμάτων (Δ.Ε. Χειριςτϊν Μθχανθμάτων Ζργων) 

 Ζνασ (1) τεχνίτθσ (Δ.Ε. Τεχνιτϊν) 

 Είκοςι οκτϊ (28) οδθγοφσ (Δ.Ε. Οδθγϊν) 

 Δφο (2) κακαρίςτριεσ δθμοτικϊν κτθρίων (εςωτερικϊν χϊρων) (Υ.Ε. Εργατϊν 
Κακαριότθτασ εςωτερικϊν χϊρων) 

 Εκατόν ζντεκα (111) εργάτεσ κακαριότθτασ (Υ.Ε. Εργατϊν Κακαριότθτασ) 
Από τουσ παραπάνω, ςτθν αποκομιδι ςφμμεικτων, ανακυκλϊςιμων, ογκωδϊν 

και λοιπϊν απορριμμάτων, απαςχολοφνται 93 εργαηόμενοι:  

 Ζξι (6) επόπτεσ κακαριότθτασ  

 Δφο (2) επιςτάτεσ κακαριότθτασ 

 Τζςςερισ (4) χειριςτζσ μθχανθμάτων 

 Είκοςι οκτϊ (28) οδθγοί 

 Ρενιντα τρεισ (53) εργάτεσ κακαριότθτασ 
Στον οδοκακαριςμό, χειρονακτικό και μθχανικό, ςτον κακαριςμό των 

εςωτερικϊν χϊρων των γραφείων των υπθρεςιϊν και ςτισ διάφορεσ επιςκευζσ 
απαςχολοφνται 68 εργαηόμενοι:  

 Τρεισ (3) επόπτεσ κακαριότθτασ  

 Τρεισ (3) επιςτάτεσ κακαριότθτασ 

 Ζνασ (1) χειριςτισ μθχανθμάτων (αυτοκινοφμενου ςαρϊκρου) 

 Ζνασ (1) τεχνίτθσ  

 Ρενιντα οκτϊ (58) εργάτεσ κακαριότθτασ 

 Δφο (2) κακαρίςτριεσ δθμοτικϊν κτθρίων (εςωτερικϊν χϊρων) 
         Στθ διοίκθςθ τθσ υπθρεςίασ απαςχολοφνται 4 εργαηόμενοι:  

 Τμθματάρχθσ (Ρ.Ε. Χθμικϊν Μθχανικϊν) 

 Τρεισ (3) Διοικθτικοί (1 Ρ.Ε. και 2 Δ.Ε.) 
Επιπλζον, δφο (2) οδθγοί, ζξι (6) εργάτεσ κακαριότθτασ και τρεισ (3) χειριςτζσ 

μθχανθμάτων ζργων απαςχολοφνται ςτο Αποκεντρωμζνο Τμιμα Κακαριότθτασ, 
Ανακφκλωςθσ, Συντιρθςθσ Ζργων και Ρραςίνου με ζδρα Κατςικά, με αντικείμενο 
εργαςίασ τον οδοκακαριςμό, τον κακαριςμό κτιρίων υπθρεςιϊν του Διμου και τθν 
αποκομιδι ογκωδϊν απορριμμάτων. Επιπλζον, ζνασ (1) εργάτθσ κακαριότθτασ 
απαςχολείται ςτο Κοιμθτιριο, ζνασ (1) εργάτθσ κακαριότθτασ και ζνασ (1) οδθγόσ 
ςτο Τμιμα Συντιρθςθσ Ζργων και Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, ζνασ (1) εργάτθσ 
κακαριότθτασ ςτο Τμιμα Διαχείριςθσ και Συντιρθςθσ Οχθμάτων, ζνασ (1) εργάτθσ 
κακαριότθτασ ςτισ Διοικθτικζσ υπθρεςίεσ και ζνασ (1) οδθγόσ ςτθ Διεφκυνςθ 
Τοπικισ Ανάπτυξθσ.  

Συνολικά ςτο Διμο ςτουσ κλάδουσ και ειδικότθτεσ ΥΕ εργατϊν κακαριότθτασ 
και ΔΕ Οδθγϊν υπθρετοφν ςιμερα 121 εργάτεσ και 32 οδθγοί.  
 
ΑΠΑΡΑΙΣΘΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ    

Για τισ προαναφερόμενεσ εργαςίεσ, δθλαδι τθν αποκομιδι ςφμμεικτων, 
ανακυκλϊςιμων, ογκωδϊν κλπ απορριμμάτων και τισ ςυνοδζσ εργαςίεσ όπωσ θ 
πλφςθ των κάδων, χρειάηονται ςυνολικά 46 οδθγοί, 8 χειριςτζσ  και 88 εργάτεσ.  
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Κλάδοσ / Ειδικότθτα Αρικμόσ 
υπαλλιλων που 
υπθρετοφν 

Αρικμόσ 
αναγκαίων 
υπαλλιλων 

Διαφορά 
(κενά) 

ΔΕ Χειριςτϊν Μθχανθμάτων Ζργων  7 8 1 

ΔΕ Οδθγϊν 32 46 14 

«ΥΕ Εργατϊν Κακαριότθτασ ωσ 
ςυνοδοί απορριμματοφόρων 

53 88 35 

 
Β) απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ για  τθν αποκομιδι ςφμμεικτων απορριμμάτων  
«Για τθν αποκομιδι ςφμμεικτων χρειάηονται 15 απορριμματοφόρα χωρθτικότθτασ 
16m3. Ο Διμοσ μασ διακζτει 14 ςυνολικά, 2 από τα οποία πρόκειται να οδθγθκοφν 
ςε απόςυρςθ λόγω παλαιότθτασ, βλαβϊν και κανόνων αςφαλείασ και 1 είναι 
ακινθτοποιθμζνο για μακρφ διάςτθμα λόγω ςοβαρισ βλάβθσ ςτον κινθτιρα. Σε 
λειτουργία βρίςκονται ςυνεπϊσ μόλισ 11 οχιματα».  
 
Γ) απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ για πεηόδρομουσ και μικροαπορρίμματα 
«Για τουσ πεηόδρομουσ και τα μικροαπορρίμματα χρειάηονται 4 δορυφορικά 
απορριμματοφόρα χωρθτικότθτασ 2m3. Ο Διμοσ μασ διακζτει 3 ςυνολικά, 1 από τα 
οποία πρόκειται να οδθγθκεί ςε απόςυρςθ λόγω παλαιότθτασ, βλαβϊν και κανόνων 
αςφαλείασ. Σε λειτουργία βρίςκονται 2 οχιματα». 
 

Από τα ανωτζρω αποδεικνφεται ότι υφίςταντο και υφίςτανται μεγάλεσ 
δυςκολίεσ και προβλιματα γενικά ςτθν κακαριότθτα αλλά και  ςτθν ζγκαιρθ και 
αποτελεςματικι αποκομιδι και μεταφορά των απορριμμάτων από  το Διμο 
Ιωαννιτϊν, οπότε, με τθν απουςία των δζκα πζντε (15) εργαηομζνων με άδεια 
ειδικοφ ςκοποφ και των  δζκα επτά (17) εργαηομζνων που βρίςκονται ςε 
δικαιολογθμζνθ απουςία ωσ ευπακισ ομάδα (ζωσ και ςιμερα), ςε ςυνδυαςμό με 
τθν ζλλειψθ ςε μθχανολογικό εξοπλιςμό  δεδομζνου ότι  ςιμερα βρίςκονται ςε 
λειτουργία δζκα τρία (13) απορριμματοφόρα οχιματα ςφμμεικτων απορριμμάτων 
μεγάλα και ζνα (1)  απορριμματοφόρο όχθμα ςφμμεικτων απορριμμάτων μικρό, το 
προςωπικό που απομζνει ςτθν υπθρεςία κακαριότθτασ δεν επαρκεί ςε καμμία 
περίπτωςθ προκειμζνου να μπορεί να λειτουργιςει εφρυκμα και αποτελεςματικά θ 
υπθρεςία τθσ κακαριότθτασ τόςο ςτουσ εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ χϊρουσ όςο 
και ςτθν  αποκομιδι και μεταφορά των απορριμμάτων. 

Ο Διμοσ Ιωαννιτϊν πρζπει να κζςει ςε εφαρμογι τθ διάταξθ του άρκρου 24 
παρ. 3 τθσ, από 14.3.2020 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου, και να προβεί  ςτθν 
ανάκεςθ ςε ιδιϊτεσ τμιματοσ τθσ αποκομιδισ και μεταφοράσ των απορριμμάτων 
του Διμου,  προκειμζνου να εκπλθρϊςει τθν υποχρζωςι του για τθν παροχι των 
απαραίτθτων και επιβαλλόμενων υπθρεςιϊν  ςτθν κακαριότθτα και ςτθν 
αποκομιδι και μεταφορά των απορριμμάτων, ϊςτε θ υπθρεςία αυτι προσ τουσ 
δθμότεσ να είναι εφρυκμθ, γριγορθ και αποτελεςματικι, όπωσ είναι υποχρεωμζνοσ 
από τθ δζςμια αρμοδιότθτά του και δεδομζνου ότι θ υπθρεςία αυτι είναι 
ανταποδοτικι με τθ καταβολι αντίςτοιχου τζλουσ από το δθμότθ, διότι πλθροφνται 
όλεσ οι νόμιμεσ προχποκζςεισ τθσ ανωτζρω διάταξθσ και  το απομζνον προςωπικό 
ςτο τμιμα κακαριότθτασ και ανακφκλωςθσ δεν επαρκεί  για να εκπλθρϊςει αυτι. 

Ο Διμοσ Ιωαννιτϊν είτε δια των υπθρεςιϊν του είτε δια των αιρετϊν 
εκπροςϊπων του δεν μποροφςε ςε καμμία περίπτωςθ να προβλζψει τισ αυξθμζνεσ 
ανάγκεσ ςτθν παροχι των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ που κα προζκυπταν από τα 
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μζτρα που ζλαβε θ Ελλθνικι Κυβζρνθςθ για τθν πρόλθψθ, τθν αποφυγι και τον 
περιοριςμό τθσ διάδοςθσ τθσ νόςου του κορωνοϊοφ.  

Τα μζτρα  εκφεφγουν από κάκε αναμενόμενθ εξζλιξθ τθσ προγραμματιςμζνθσ 
δραςτθριότθτασ κάκε Διμου και ςυνιςτοφν ζκτακτο και απρόβλεπτο γεγονόσ που 
δεν κα μποροφςε να προβλεφκεί.  

Θ ανάγκθ για τθν  εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 24 παρ. 3 τθσ, από 
14.3.2020 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου και τθσ ανάκεςθσ ςε ιδιϊτεσ 
τμιματοσ τθσ αποκομιδισ και μεταφοράσ των απορριμμάτων του Διμου ζχει 
κατεπείγοντα χαρακτιρα, διότι θ μθ ζγκαιρθ αντιμετϊπιςι τουσ, ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
χρονικι ςτιγμι, κα επιφζρει δυςμενείσ ςυνζπειεσ ςε ςχζςθ με τθν υγεία των 
δθμοτϊν με άμεςθ ςυνζπεια ςτθ μθ  προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ, δεδομζνου 
ότι θ γενικι κακαριότθτα και θ αποκομιδι και μεταφορά των απορριμμάτων δεν  
μπορεί να πραγματοποιθκεί  γριγορα και αποτελεςματικά, όπωσ ζχει υποχρζωςθ ο 
Διμοσ Ιωαννιτϊν να παρζχει  προσ τουσ δθμότεσ του δθλαδι τθ παροχι 
απαραίτθτων  και χριςιμων  υπθρεςιϊν  ςτθν γενικι  κακαριότθτα και  ςτθν 
αποκομιδι και μεταφορά των απορριμμάτων και μάλιςτα με τρόπο εφρυκμο, 
γριγορο και αποτελεςματικό  ϊςτε  να  μπορζςει να εκπλθρϊςει τθν υπθρεςία 
κακαριότθτασ προσ τουσ δθμότεσ και ωσ εκ τοφτου να  ςυμβάλλει αποτελεςματικά  
ςτθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ.  

Μολονότι  προβλζπεται, από τθ διάταξθ του άρκρου 24 παρ. 3 τθσ, από 
14.3.2020, Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ  β' 
τθσ παρ. 3 του άρκρου 10 τθσ, από 11.3.2020, Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου, 
θ δυνατότθτα εφαρμογισ τθσ διάταξθσ του άρκρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν. 
4412/2016, προτείνω να μθν ακολουκθκεί θ διαδικαςία τθσ απευκείασ 
διαπραγμάτευςθσ αλλά θ διαδικαςία του άρκρου 28  του Ν. 4412/2016, ςε 
ςυνδυαςμό με το άρκρο 26 του ιδίου νόμου, με ςφντμθςθ τθσ προκεςμίασ 
ςφμφωνα με τθ κείμενθ νομοκεςία επειδι υφίςταται κατεπείγουςα περίπτωςθ, 
όπωσ αναπτφςςεται και ςτοιχειοκετείται παραπάνω, και θ οποία κακιςτά εφικτι 
τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Συνεπϊσ, με όςα αναπτφςςονται παραπάνω, πλθροφνται όλεσ οι νόμιμεσ 
προχποκζςεισ να προχωριςει ο Διμοσ Ιωαννιτϊν τθν ανάκεςθ ςε ιδιϊτεσ τμιματοσ 
τθσ αποκομιδισ και μεταφοράσ των απορριμμάτων του Διμου επειδι θ παροχι τθσ 
υπθρεςίασ αυτισ ζχει κατεπείγοντα χαρακτιρα και κα ςυμβάλει  ςτθν προςταςία 
τθσ δθμόςιασ υγείασ.  Επιπλζον, θ ανάκεςθ ςε ιδιϊτεσ τμιματοσ τθσ αποκομιδισ και 
μεταφοράσ των απορριμμάτων του Διμου επιβάλλεται από τθν αφξθςθ του όγκου 
των απορριμμάτων εξαιτίασ τθσ λειτουργίασ των καταςτθμάτων και εξαιτίασ τθσ  
αφξθςθ των επιςκεπτϊν, που κα δεχτεί ο Διμοσ Ιωαννιτϊν, και ςε ςυνδυαςμό με 
τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ θ γριγορθ αποκομιδι  των απορριμμάτων είναι 
βζβαιο ότι κα βοθκιςει  ςθμαντικά ςτθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ. 

Κατόπιν τοφτων, ςφμφωνα με τα όςα αναφζρονται παραπάνω, αναλυτικά και 
τεκμθριωμζνα, ειςθγοφμαι: 

 Να προχωριςουμε, ςε εφαρμογι  του άρκρου 24 παρ. 3 τθσ, από 14-03-2020 
Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου, για τθν ανάκεςθ ςε ιδιϊτεσ τμιματοσ 
τθσ αποκομιδισ και μεταφοράσ απορριμμάτων με τθ διαδικαςία  του άρκρου 
28  του Ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 26 του ιδίου νόμου, με 
ςφντμθςθ τθσ προκεςμίασ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, για χρονικό 
διάςτθμα δφο (2) μθνϊν, με δικαίωμα χριςθσ προαίρεςθσ 50% (ωσ προσ τισ 
ποςότθτεσ)  και με δυνατότθτα ιςόχρονθσ παράταςθσ. 
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Στθ ςυνζχεια το λόγο πιρε ο Αντιδιμαρχοσ Οικονομικϊν κ. Βάββασ Φϊτιοσ, ο 

οποίοσ ανζφερε τα ακόλουκα: 
 
Κφριοι Σφμβουλοι, 
Σε ςυνζχεια τθσ ανωτζρω ειςιγθςθσ του Αντιδθμάρχου Ανακφκλωςθσ και 

Κακαριότθτασ κ. Ευάγγελου Ριχα, ειςθγοφμαι: 
Να εγκρίνετε τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθ 

διενζργεια ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ (κάτω των ορίων)  με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ για 
τθν υπθρεςία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΟΣΘΡΙΚΣΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΘ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΟ  ΔΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 133.920,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24% (108.000,00€ χωρίσ Φ.Π.Α.) και με δικαίωμα 
χριςθσ προαίρεςθσ 50% ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 200.880,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24% (162.000,00€ χωρίσ Φ.Π.Α.), οι οποίοι αποτελοφν 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ, ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ. 

 
Αναφορικά δε με τθ ςφνταξθ ςχεδίου δεςμευτικισ αναμόρφωςθσ του 

προχπολογιςμοφ του Διμου Ιωαννιτϊν, ζτουσ 2020 και λαμβάνοντασ υπόψθ:  

 Τισ διατάξεισ των άρκρων 161 & 162 του Δθμοτικοφ και Kοινοτικοφ Κϊδικα 
Ν.3463/2006(ΦΕΚ Α’ 114). 

 Τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του Διμου Ιωαννιτϊν οικονομικοφ ζτουσ 
2020. 

 Τισ διατάξεισ του άρκρου 8 του Β.Δ/τοσ 17/5-15/06/1959 

 Τισ διατάξεισ τθσ παρ.3β του άρκρου 10 τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ 
Ρεριεχομζνου 11-03-2020. 

 Τo ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, Συντιρθςθσ ζργων και 
Ρραςίνου με αρικμ.πρωτ.21942/1553/22-05-2020 με κζμα: «Ραροχι 
υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν αποκομιδισ απορριμμάτων ςτο Διμο 
Ιωαννιτϊν». 

Ειςθγοφμαι επίςθσ: 
Τθν αναμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ οικον. ζτουσ 2020, με τθν μεταφορά 

πίςτωςθσ: α) ποςοφ 160.000,00€ από τον Κ.Α. 20.6011.001 με τίτλο: «Τακτικζσ 
αποδοχζσ (περιλαμβάνονται βαςικόσ μιςκόσ, δϊρα εορτϊν, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα)» και β) ποςοφ 40.880,00€ από τον Κ.Α. 20.6051.001 με τίτλο: 
«Εργοδοτικζσ ειςφορζσ προςωπικοφ με ςφμβαςθ Δθμοςίου Δικαίου» και τθν 
εγγραφι πίςτωςθσ ςτον Κ.Α. 20.6142.002 ποςοφ 200.880,00€ για τθν εκτζλεςθ τθσ 
υπθρεςίασ με τίτλο: «Ραροχι υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν αποκομιδισ 
απορριμμάτων ςτο Διμο Ιωαννιτϊν». 

  
Στθ ςυνζχεια ο λόγοσ δόκθκε ςτον Δθμοτικό Σφμβουλο κ. Γιωτίτςα, ο οποίοσ δεν 

κατάφερε να μιλιςει λόγω κακισ ςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο με αποτζλεςμα να μθ 
μπορζςει να ςυμμετάςχει ςτθν τθλεδιάςκεψθ για τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ. 

Ακολοφκωσ το λόγο ζλαβε ο Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ κ. Κοςμάσ Βαςίλειοσ, ο 
οποίοσ διάβαςε ςτα μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθν τοποκζτθςθ τθσ δθμοτικισ 
παράταξθσ ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023 επί του κζματοσ : 
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Κφριοι Συνάδελφοι, 

H Δθμοτικι Αρχι, με τθ μζχρι ςιμερα πορεία τθσ, ζχει αποδείξει τθν 
ανικανότθτά τθσ να ςχεδιάηει, να προγραμματίηει, να οργανϊνει και να διοικεί. 
Οφτε το Τμιμα Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ δεν μπορεί να διαχειριςτεί. 

Το τμιμα Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ του εργοταξίου, ςτθν περιοχι του 
Αγ. Νικολάου Κοπάνων, και το αποκεντρωμζνο Τμιμα Κακαριότθτοσ του εργοταξίου 
Κατςικάσ διακζτουν ςυνολικά 200 άτομα προςωπικό (αναρτθμζνο ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ με 
ΑΔΑ: 60ΘΞΩΕΩ-ΑΤΓ ςτισ 07-04-2020 και ΑΔΑ:9Φ69ΩΕΩ-09Θ ςτισ 16-4-2020), τα 
οποία μιςκοδοτοφνται από τα Ανταποδοτικά Τζλθ, δθλαδι από τουσ ςυνδθμότεσ 
μασ. Ρϊσ είναι δυνατόν να μθν ζχει μπει, ακόμθ, μια ςειρά και μια οργάνωςθ από 
τον αρμόδιο αντιδιμαρχο; 

Θα κζλαμε, πρϊτα, να εκφράςουμε τθν ζκπλθξι μασ, κακϊσ, αποδεχτικατε 
τον λάκοσ χειριςμό ςασ, για τισ 4 ανακζςεισ – κατατμιςεισ, κατά τθν ειςιγθςι ςασ 
τον Σεπτζμβριο 2019 και ςιμερα φζρνετε για περιςςότερεσ περιοχζσ 1 και μοναδικι 
διακιρυξθ.  

Βζβαια, αυτό δεν ςθμαίνει ότι δεν παραμζνετε πρόχειροι και 
απροετοίμαςτοι, κακϊσ για το κζμα: «Ζγκριςθ όρων δθμοπράτθςθσ τθσ υπθρεςίασ 
με τίτλο: «Παροχι υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν αποκομιδισ απορριμμάτων ςτο 
Διμο Ιωαννιτϊν» κατακζςατε δφο ειςθγιςεισ, μία τθσ υπθρεςίασ που αφορά ςτα 
τεφχθ δθμοπράτθςθσ και μία δεφτερθ του αντιδθμάρχου Οικονομικϊν που αφορά 
ςτθ Διακιρυξθ. 

Τα δφο αυτά ζγγραφα – ειςθγιςεισ, κακϊσ και τα επιγραμματικά 
αναφερόμενα ςχετικά με τθν απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ (αρ. 
6/25.04.2020), διαφζρουν ςε βαςικά ςθμεία, τα οποία αλλθλοςυγκροφονται. 
Συγκεκριμζνα: 

 Εκτελεςτικι 
Επιτροπι 

Σεφχθ διακιρυξθσ τθσ αρμόδιασ 
υπθρεςίασ 

Διακιρυξθ του 
αντιδθμάρχου 

θμείο 1ο: 

Σχετικά με τθ 
γεωγραφικι κάλυψθ 

Δ.Ε. 
Μπιηανίου 
και Δ.Ε. 
Ραμβϊτιδασ 

Δ.Ε. Μπιηανίου και Δ.Ε. 
Ραμβϊτιδασ και περιοχζσ τθσ Δ.Ε. 
Ιωαννίνων 

Δ.Ε. Μπιηανίου και Δ.Ε. 
Ραμβϊτιδασ και περιοχζσ 
τθσ Δ.Ε. Ιωαννίνων 

θμείο 2ο: 

Σχετικά με τθν 
προαίρεςθ 

2 μινεσ + 2 
μινεσ 
(προαίρεςθ) 

2 μινεσ + 2 μινεσ (προαίρεςθ) 2 μινεσ + 50% επί των 
ποςοτιτων (προαίρεςθ) 

θμείο 3ο: 

Σχετικά με γενικοφσ 
όρουσ και 
προχποκζςεισ ι άρκρο 
5 Ρεριεχόμενο 
φακζλων προςφορϊν 

 Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να 
υποβάλλει μόνο μία κφρια 
προςφορά, είτε για το ςφνολο των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν είτε ανά 
ομάδα υπθρεςιϊν. (3 ομάδεσ) 

Ρροςφορζσ γίνονται δεκτζσ 
για το ςφνολο των υπό 
προμικεια ειδϊν με βάςθ 
τουσ πίνακεσ του 
παραρτιματοσ Β’ και του 
ανωτζρω πίνακα 
προχπολογιςμοφ 

θμείο 4ο:  Να είναι αντιρρυπαντικισ Να είναι αντιρρυπαντικισ 
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 Εκτελεςτικι 
Επιτροπι 

Σεφχθ διακιρυξθσ τθσ αρμόδιασ 
υπθρεςίασ 

Διακιρυξθ του 
αντιδθμάρχου 

Σχετικά με Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ 
εξοπλιςμοφ 

τεχνολογίασ, τουλάχιςτον EURO 4. τεχνολογίασ, EURO 5. 

 Γιατί, κφριοι τθσ Δθμοτικισ Αρχισ, ΔΕΝ ΣΥΜΡΙΡΤΟΥΝ οι όροι ςτα Τεφχθ 

Διακιρυξθσ με αυτοφσ ςτθ Διακιρυξθ; 

 Ρϊσ τεκμθριϊνετε τθν αναφορά ςασ (ςθμείο 20 ςτα ζχοντασ υπ’ όψιν) ςτισ 

Ρράξεισ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου, όταν ΔΕΝ ζχετε τεκμθριϊςει ςτισ 

ειςθγιςεισ ςασ ότι το προςωπικό ςτισ υπθρεςίεσ τθσ αποκομιδισ δεν 

επαρκεί για τθν εφρρυκμθ και αποτελεςματικι λειτουργία τουσ; 

 Ρϊσ αιτιολογείτε τθν αλλαγι ςτθ γεωγραφικι κάλυψθ τθσ υπθρεςίασ 

αποκομιδισ, κακϊσ τον Σεπτζμβριο θ ειςιγθςι ςασ αφοροφςε τισ Δ.Ε. 

Ραμβϊτιδασ, Ανατολισ, Μπιηανίου και Ρεράματοσ, ενϊ τϊρα αφορά τισ Δ.Ε. 

Ραμβϊτιδασ, Μπιηανίου και τμιμα τθσ Δ.Ε. Ιωαννίνων;  

 Θ πλθρωμι του αναδόχου με ποια δικαιολογθτικά – παραςτατικά κα 

τεκμθριϊνεται; (Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων, άρκρο 7: Τρόποσ 

Ρλθρωμισ του Αναδόχου) 

 Γιατί δεν υπάρχει αξιολόγθςθ - βακμολόγθςθ ςτθν υπθρεςία του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά το κριτιριο ανάκεςθσ αφορά τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τιμισ;  

Θ παράταξι μασ ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023, από τον Σεπτζμβριο μζχρι και ςιμερα, 
ζχει προτείνει μια ςειρά από ςοβαρζσ παρεμβάςεισ για τα κζματα τθσ διαχείριςθσ 
των απορριμμάτων, όπωσ: 

1.  τθ ςυνολικι αναδιάρκρωςθ – αναδιοργάνωςθ τθσ Δ/νςθσ Κακαριότθτασ, 

Ανακφκλωςθσ, Συντιρθςθσ Ζργων και Ρραςίνου και τθν τροποποίθςθ του 

Κανονιςμοφ Κακαριότθτασ του Διμου, που αποτελοφςε και δικι ςασ 

προεκλογικι δζςμευςθ. 

2. τον ςχεδιαςμό ενόσ ςχεδίου για τθν ολιςτικι διαχείριςθ των απορριμμάτων 

ενιαία ςε όλον τον Διμο, ςφμφωνα και με το Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ 

Αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων Διμου Ιωαννιτϊν. 

3. τθ κζςπιςθ και τθσ 7θσ μζρασ αποκομιδισ απορριμμάτων, ϊςτε ο Διμοσ 

Ιωαννιτϊν να είναι και να φαίνεται κακαρόσ 365 μζρεσ τον χρόνο επί 

24ϊρου βάςεωσ 
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4. τθν οικονομικι αξιοποίθςθ των 20 τόνων ανακυκλϊςιμων απορριμμάτων 

που παράγονται κακθμερινά και παραδίδονται ςτο ΚΔΑΥ ςτθν Βιομθχανικι 

Ρεριοχι.  

5. τθ δθμιουργία του κεντρικοφ πράςινου ςθμείου και των πράςινων γωνιϊν, 

κακϊσ και των ςθμείων τοποκζτθςθσ ογκωδϊν αντικειμζνων, κλπ  

Μετά από 9 μινεσ, τίποτε από τα παραπάνω δεν ζχετε δρομολογιςει ακόμθ!  

Ταυτόχρονα, θ παράταξι μασ ζχει ςτθρίξει τισ επιλογζσ ςασ ςτθν κακαριότθτα 
ψθφίηοντασ μια ςειρά από κζματα, όπωσ:  

i. Ρρόςλθψθ 20 διμθνθτϊν. 

ii. Ρρόςλθψθ 25 εργαηομζνων για 8 μινεσ. 

iii. Ρρόςλθψθ 7 εργαηομζνων για 3 μινεσ. 

iv. Αγορά 4 απορριματοφόρων 

v. Αγορά νζου ςαρϊκρου 

vi. Αγορά νζων Δορυφορικϊν Απορριματοφόρων 

vii. Αγορά νζου φορτθγοφ για ογκϊδθ  

viii. Αγορά κάδων, πλφςθ - απολφμανςθ κάδων, κλπ. 

Δεδομζνων των ανωτζρω, θ παράταξι μασ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ με τουσ χειριςμοφσ τθσ 
Δθμοτικισ Αρχισ.  

Πμωσ, επικυμεί –και ςτθν περίπτωςθ αυτι- να επιδιϊξει τθ ΣΥΝΑΙΝΕΣΘ. Δθλαδι, να 
μθν εμμείνουμε ςτθν αρχικι μασ κζςθ, ΜΟΝΟ ΣΤΘΝ ΡΕΙΡΤΩΣΘ που θ Δθμοτικι 
Αρχι, εςείσ, ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΣΘΜΕΑ για τθν θμερομθνία, ςτθν οποία κα μασ 
κατεκζςετε το ςχζδιο ολιςτικισ διαχείριςθσ των απορριμμάτων και  δθλϊςετε ςτο 
ςϊμα και διαςταλτικϊσ ςτουσ πολίτεσ τι, από τα αναφερόμενα ςτο προεκλογικό ςασ 
πρόγραμμα και ειδικότερα ςτθ ςελίδα 16 και ςτθν ενότθτα με τίτλο: ΘΕ9. 
«Ρροςταςία - ανάδειξθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ», προτίκεςτε να τα κάνετε 
πράξθ. 

Με τθν επιφφλαξθ ωσ προσ τθ νομιμότθτα τθσ όλθσ διαδικαςίασ και των 
ςχετικϊν αποφάςεων και ειςθγιςεων τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, τθσ Υπθρεςίασ 
Κακαριότθτασ και του Αντιδθμάρχου Οικονομικϊν και ςε ςυνζχεια των 
προαναφερόμενων, ψθφίηουμε το κζμα, με τθν παραίνεςθ ο ανάδοχοσ τθσ 
αποκομιδισ απορριμμάτων να αξιοποιιςει για το προςωπικό του ςυνδθμότεσ μασ, 
μια που αυτοί πλθρϊνουν τθν αποκομιδι – κακαριότθτα. 

 
Στθ ςυνζχεια το λόγο πιρε εκ νζου ο Αντιδιμαρχοσ Οικονομικϊν κ. Βάββασ 

Φϊτιοσ, ο οποίοσ ανζφερε τα ακόλουκα: 
Κφριοι Σφμβουλοι, 
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Επιπλζον, αναφορικά με τισ αλλαγζσ που ζχουν επζλκει ςε ςυγκεκριμζνουσ 
όρουσ τθσ διακιρυξθσ ςε ςχζςθ με τουσ αντίςτοιχουσ όρουσ τθσ μελζτθσ, κα ικελα 
να επιςθμάνω τα ακόλουκα: 
1. Στο ςχζδιο διακιρυξθσ προβλζπεται ότι «Κάκε Οικονομικόσ φορζασ ζχει 

υποχρζωςθ υποβολισ προςφοράσ για το ςφνολο των τμθμάτων (ολικι 

προςφορά) και για το ςφνολο των υπθρεςιϊν του τμιματοσ» (Ραράρτθμα Α, 

άρκρο 1), ενϊ ςτθ μελζτθ αναφερόταν θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ 

ανά Δθμοτικι Ενότθτα. Θ ςυγκεκριμζνθ τροποποίθςθ προτείνεται κακϊσ 

εκτιμάται ότι ο ανταγωνιςμόσ κα ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν προςφορά 

μεγαλφτερθσ ζκπτωςθσ, αφοφ λόγω μεγαλφτερου προχπολογιςμοφ κα 

υπάρχουν τα περικϊρια να δοκοφν ςθμαντικζσ εκπτϊςεισ, κάτι που δεν ιςχφει 

ςε επιμεριςμζνουσ προχπολογιςμοφσ. Επιπλζον, αποφεφγεται θ κατάτμθςθ του 

ζργου, ενϊ ταυτόχρονα δίνεται θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ όλων των 

οικονομικϊν φορζων, κακϊσ «ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων μποροφν 

να ςυμμετζχουν ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

προςωρινϊν ςυμπράξεων» (Ραράρτθμα Α, άρκρο 4, παρ. α). Τζλοσ, με τον 

ςυγκεκριμζνο όρο κα προκφψει μία (1) μόνο ςφμβαςθ για το ςφνολο του ζργου, 

γεγονόσ που είναι πιο λειτουργικό και λιγότερο χρονοβόρο για τθν υπθρεςία, 

κακϊσ πρζπει να αντιμετωπιςκοφν οι ζκτακτεσ και απρόβλεπτεσ ςυνκικεσ που 

αναφζρκθκαν ανωτζρω. 

2. Στο ςχζδιο διακιρυξθσ προβλζπεται ότι «…Τα απορριμματοφόρα… πρζπει… να 

είναι αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ, EURO 5…» (Ραράρτθμα Α, άρκρο 8, κεφ. Α, 

παρ. Α2), ενϊ ςτθ μελζτθ αναφερόταν ωσ απαίτθςθ το EURO 4 

(απορριμματοφόρα 15ετίασ). Θ ςυγκεκριμζνθ τροποποίθςθ προτείνεται κακϊσ 

ο Διμοσ κζλει να εξαςφαλίςει τθ ςυμμετοχι υποψθφίων αναδόχων με υψθλζσ 

ποιοτικζσ προδιαγραφζσ,  που αφενόσ μεν κα διακζτουν τεχνολογικά ςφγχρονο 

εξοπλιςμό, αφετζρου δε κα είναι αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ, ιτοι 

περιςςότερο φιλικισ προσ το περιβάλλον. Σφμφωνα με τθ διεκνι βιβλιογραφία, 

μεταξφ EURO 5 και EURO 4 υπάρχει τουλάχιςτον 10% εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

και αντίςτοιχθ μείωςθ εκπομπισ καυςαερίων. Τζλοσ, αξίηει να αναφερκεί ότι 

ςτθν πρόςφατθ πρόςκλθςθ 81/2019 τθσ ΕΥΔ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Θπείρου, ο 

Διμοσ μασ υπζβαλε πρόταςθ αγοράσ τεςςάρων (4) καινοφργιων 

απορριμματοφόρων, αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ EURO 6. 

3. Στο ςχζδιο τθσ διακιρυξθσ προβλζπεται ότι «Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα 

χριςθσ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ κατά 50% (ωσ προσ τισ ποςότθτεσ), με 

αντίςτοιχθ αφξθςθ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ» 

(προοίμιο και ςυνοπτικά ςτοιχεία τθσ προκιρυξθσ) και «Θ ςφμβαςθ μπορεί να 

παρατακεί, φςτερα από ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν, με τθν 

προχπόκεςθ ότι  δεν κα υπάρξει κατά τον χρόνο τθσ παράταςθσ υπζρβαςθ 

ποςοτιτων όπωσ αυτζσ  αναφζρονται μονοςιμαντα ςτον παρακάτω 

πίνακα…. και όχι παραπάνω από 2 μινεσ» (Ραράρτθμα Α, άρκρο 19), ενϊ ςτθ 

μελζτθ αναφερόταν χρονικι διάρκεια ςφμβαςθσ δφο (2) μινεσ με δυνατότθτα 
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παράταςθσ κατά δφο (2( μινεσ. Επί τθσ ουςίασ πρόκειται για τον ίδιο όρο, με 

διαφορετικι διατφπωςθ. Ρροβλζποντασ δικαίωμα προαίρεςθσ, ο Διμοσ 

οδθγείται αυτοδίκαια ςε παράταςθ. Κατά νόμο μάλιςτα, ςε τζτοια περίπτωςθ, 

προχπολογίηεται θ ποςότθτα και το κόςτοσ τθσ προαίρεςθσ, θ ενεργοποίθςθ 

τθσ οποίασ οδθγεί ςτθν παράταςθ, θ οποία τελικά δεν μπορεί να υπερβεί τουσ 

δφο (2) μινεσ. 

 Οι Δθμοτικοί Σφμβουλοι κ.κ. Γιωτίτςασ Θωμάσ και Νάςτοσ Δθμιτριοσ 
απείχαν από τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ. 

 
Θ Οικονομικι Επιτροπι επί των ανωτζρω και λαμβάνοντασ υπόψθ :  

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 158 του Ν. 3463/2006.  
2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 . 
3. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεφχοσ Α'). 
4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν.4623/2019. 
5. Τθν παρ.1 του άρκρου 10 τθσ ΡΝΡ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεφχοσ A’). 
6. Τθν υπ’ αρικμ. 18318/13-3-2020 εγκφκλιο του Υπ. Εςωτερικϊν. 
7. Το άρκρο 67, παρ.5.1 και 167, παρ.1,2 του Ν.3852/2010. 
8. Τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του Διμου Ιωαννιτϊν οικονομικοφ ζτουσ 2020. 
9. Τθ Μελζτθ που ςυνζταξε θ Διεφκυνςθ Κακαριότθτασ για τθν ανάκεςθ τθσ γενικισ 
υπθρεςίασ με τίτλο: «Ραροχι υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν αποκομιδισ 
απορριμμάτων ςτο Διμο Ιωαννιτϊν». 
10. Τθ γραπτι ειςιγθςθ του αναπλθρωτι Διευκυντι τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ κ. 
Σωτιρθ Σπυριδάκθ. 
11. Τθ γραπτι ειςιγθςθ του Αντιδθμάρχου Κακαριότθτασ κ. Ευάγγελου Ριχα. 
12. Τθ γραπτι ειςιγθςθ του Αντιδθμάρχου Οικονομικϊν κ. Βάββα Φϊτιου. 
 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1) Να προχωριςει ο Διμοσ Ιωαννιτϊν, ςε εφαρμογι  του άρκρου 24 παρ. 3 τθσ, 
από 14-03-2020 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου, τθν ανάκεςθ ςε ιδιϊτεσ 
τμιματοσ τθσ αποκομιδισ και μεταφοράσ απορριμμάτων με τθ διαδικαςία  του 
άρκρου 28  του Ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 26 του ιδίου νόμου, με 
ςφντμθςθ τθσ προκεςμίασ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, για χρονικό 
διάςτθμα δφο (2) μθνϊν, με δικαίωμα χριςθσ προαίρεςθσ 50% (ωσ προσ τισ 
ποςότθτεσ) και με δυνατότθτα ιςόχρονθσ παράταςθσ. 
2) Εγκρίνει τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθ 
διενζργεια ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ (κάτω των ορίων)  με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει 
τιμισ για τθν υπθρεςία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΟΣΘΡΙΚΣΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΘ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΟ  ΔΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 133.920,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24% 
(108.000,00€ χωρίσ Φ.Π.Α.) και με δικαίωμα χριςθσ προαίρεςθσ 50% ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 200.880,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24% 
(162.000,00€ χωρίσ Φ.Π.Α.), οι οποίοι αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςθσ, ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ. 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
ΑΔΑ: Ω7ΖΗΩΕΩ-ΨΛΣ



Απόζπαζμα από ηο Πρακηικό 20/01-06-2020 με ηηλεδιάζκεψη ηης Οικονομικής Επιηροπής ηοσ Δήμοσ Ιωαννιηών 

[13] 
 
 

 

3) Τθν αναμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ οικον. ζτουσ 2020, με τθν μεταφορά 
πίςτωςθσ: α) ποςοφ 160.000,00€ από τον Κ.Α. 20.6011.001 με τίτλο: «Τακτικζσ 
αποδοχζσ (περιλαμβάνονται βαςικόσ μιςκόσ, δϊρα εορτϊν, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα)» και β) ποςοφ 40.880,00€ από τον Κ.Α. 20.6051.001 με τίτλο: 
«Εργοδοτικζσ ειςφορζσ προςωπικοφ με ςφμβαςθ Δθμοςίου Δικαίου» και τθν 
εγγραφι πίςτωςθσ ςτον Κ.Α. 20.6142.002 ποςοφ 200.880,00€ για τθν εκτζλεςθ τθσ 
υπθρεςίασ με τίτλο: «Ραροχι υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν αποκομιδισ 
απορριμμάτων ςτο Διμο Ιωαννιτϊν». 
 

 
--- 

Kατά τησ παραπάνω απόφαςησ χωρεί ειδική διοικητική προςφυγή για 
λόγουσ νομιμότητασ κατ’ άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπωσ τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 118 του Ν. 4555/2018) μζςα ςε προθεςμία δεκαπζντε (15) ημερών από την 
επίδοςη τησ απόφαςησ καθώσ και δυνατότητα άςκηςησ αίτηςησ θεραπείασ. 

 
Θ  παροφςα απόφαςθ  ζλαβε αφξοντα  αρικμό 414/2020. 

 
Αφοφ ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ 

 
Θ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ  ΕΠΙΣΡΟΠΘ  
(Ακολουκοφν  υπογραφζσ) 

 
       Ακριβζσ   Απόςπαςμα 
               Ο  Πρόεδροσ 
  τθσ  Οικονομικισ  Επιτροπισ 
 
 
           Γεϊργιοσ Αρλζτοσ 
       Α Ν Σ Ι Δ Θ Μ Α Ρ Χ Ο  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΘΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΡΟΘΗKΗΣ 

Διεφκυνςθ: Καπλάνθ 7, τ.κ. 45444 Ιωάννινα 

Ρλθροφορίεσ: Απόςτολοσ Γκοφνθσ 

mail : agounis@ioannina.gr 

τθλ.: 2651361385 

 

 

Ιωάννινα : .. / 06 / 2020 

Αρικμ. Ρρωτ.:………… 

 

ΑΝΑΤΘΤΕΑ : ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

                          ΣΤΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

                          ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑ: 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) κα αναρτθκεί ςτον Ιςτότοπο του 
προγράμματοσ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: www.diavgeia.gov.gr. ,κα δθμοςιευτεί ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςτθν 
Ιςτοςελίδα του Διμου Ιωαννιτϊν (www.ioannina.gr)και ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ 
Καταναλωτι (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.). 
 

ΟΟΙ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ  

 

 ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ, ΜΕ 

ΚΙΤΗΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡΟΨΗ ΡΟΣΦΟΑ 

ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ THNΥΡΗΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΡΑΟΧΘ ΥΡΟΣΤΘΙΚΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ  ΔΘΜΟ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 133.920,00 €ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24% (108.000,00 

€χωρίσ Φ.Ρ.Α.)και με δικαίωμα χριςθσ προαίρεςθσ 50% ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

200.880,00 €ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24% (162.000,00 €χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

 

ΑΡΟΦΑΣΘ 

 

ΘΕΜΑ: «Διακιρυξθ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ (κάτω των ορίων)  με κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ για τθν 

υπθρεςία με τίτλο  ΡΑΟΧΘ ΥΡΟΣΤΘΙΚΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ  

ΔΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ » ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 133.920,00 €ςυμπεριλαμβανομζνου του 

Φ.Ρ.Α. 24% (108.000,00 €χωρίσ Φ.Ρ.Α.)και με δικαίωμα χριςθσ προαίρεςθσ 50% ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 200.880,00 €ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24% (162.000,00 €χωρίσ 

Φ.Ρ.Α.) 

 

http://www.ioannina.gr/
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Ο ΑΝΤΙΔΘΜΑΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

Ζχοντασ υπόψθ:  

 

1. Το Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - 

Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

2. Το Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),όπωσ τροποποιικθκε  και ιςχφει 

3. Το Ν.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 

45/Α/09-03-1999), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

4. Το Ν.2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φ.Ρ.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει.  

5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο Γ.Ε.Μ.Η. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 

Νομοκεςίασ» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια 

και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

7. Το Ν.4013/2011 «περί ςφςταςθσ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει.  

8. Το άρκρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-

2013), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

9. Τισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

10.  Το Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει.  

11.  Το Ρ.Δ.80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΚ 145/ Α),  

12. Τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» και 

ειδικότερα τθσ  παρ 9εδ.β  του άρκρου 209  

13. Τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 16 άρκρου 47 Ν.4472/17 με βάςθ τθν οποία  θ  δθμοςίευςθ  τθσ 

προκιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ αντικακιςτά τθν υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων 

Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ θ οποία παφει να ιςχφει λόγω ζκδοςθσ 

τθσ Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 1781/23.5.2017 τ.Β ) 

14. Τθν  με αρ.  57654/22.5.2017  Υπουργικι Απόφαςθ (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) «φκμιςθ των 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου 

Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Οικονομίασ και  Ανάπτυξθσ.  

15. Τθν με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924Β) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» , 

16. Τθν αρικμ. 158/16 Απόφαςθ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Ζγκριςθ  «Τυποποιθμζνου 

Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ » (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Αϋ147) για 

διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 
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17. Τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαςθ 161/2016) «Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ)  του άρκρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 και 

τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 23/2018  ΕΑΑΔΗΣΥ 

18. Τισ διατάξεισ του Βιβλίου IV ( άρκρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διζπουν τισ διαφορζσ που 

αναφφονται από πράξεισ θ παραλιψεισ ,οι οποίεσ εκδίδονται θ ςυντελοφνται μετά τθν 

26/6/2017 κακϊσ και τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 39/17 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 

Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ)» 

19. Το ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Αϋ133') «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ 
οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»+ - υκμίςεισ 
για τον εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΣΑ - υκμίςεισ για τθν 
αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι 
ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν 
και άλλεσ διατάξεισ.» 

20. Το ν.4682/2020 (ΦΕΚ Αϋ 76) «Κφρωςθ: α) τθσ από 25.2.2020 Ρ.Ν.Ρ. «Κατεπείγοντα μζτρα 
αποφυγισ και περιοριςμοφ τθσ διάδοςθσ κορωνοϊοφ» (Αϋ 42), β) τθσ από 11.3.2020 Ρ.Ν.Ρ. 
«Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ 
COVID-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του» (Aϋ 55) και γ) τθσ από 14.3.2020 
Ρ.Ν.Ρ. «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του 
κορωνοϊοφ COVID-19» (Αϋ 64) και άλλεσ διατάξεισ.» 

21. Το ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α' 92) «Εκςυγχρονιςμόσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ, ενςωμάτωςθ ςτθν 
ελλθνικι νομοκεςία των Οδθγιϊν 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και λοιπζσ διατάξεισ.» 

22. Τθν Κ.Υ.Α. 114218/17.11.1997 (ΦΕΚ Βϋ1016) Κατάρτιςθ πλαιςίου Ρροδιαγραφϊν και γενικϊν 
προγραμμάτων διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων» 

23. Τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρων νόμων, Οδθγιϊν και Ρροεδρικϊν Διαταγμάτων εκδοκείςεσ 
λοιπζσ (πλθν των αναφερομζνων) κανονιςτικζσ διατάξεισ, κακϊσ και άλλεσ διατάξεισ που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν και γενικότερα ςε κάκε διάταξθ (νόμου, Ρ.Δ. απόφαςθσ κ.λ.π.) 
που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

24. Τθν αρικ. 6/25-4-2020 Απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ Διμου Ιωαννιτϊν 

25. Τθν με αρικμό …………………… Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (ΑΔΑ …..…) με κζμα : Ζγκριςθ 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν, όρων δθμοπράτθςθσ και επιλογι κριτθρίου ανάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ 

με τίτλο ΡΑΟΧΘ ΥΡΟΣΤΘΙΚΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ  ΔΘΜΟ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝζτουσ 2020 

26. Τισ ανάγκεσ του Διμου για τθν παραπάνω υπθρεςία 

 

ΡΟΚΘΥΣΣΕΙ 

 

Αλνηθηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκφ θάησ ησλ νξίσλ, κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε 

θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο 

γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ ππεξεζίακε ηίηινΡΑΟΧΘ ΥΡΟΣΤΘΙΚΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ  ΔΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ » ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

133.920,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24% (108.000,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.) και με δικαίωμα 

χριςθσ προαίρεςθσ 50% ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 200.880,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του 

Φ.Ρ.Α. 24% (162.000,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.), ν νπνίνο ζα βαξχλεη ηνπο Κσδηθνχο Αξηζκνχο Δμφδσλ 

(Κ.Α.Δ.) σο εμήο: 
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Α/Α Είδοσ Υπθρεςίασ CPV Κ.Α.Ε. Δαπάνθ 
ανά 
τόνο 
(€) 

Μζγιςτθ 
Μθνιαία 

ποςότθτα 
(τόνοι) 

Διάρκεια 
(ςε μινεσ) 

Δαπάνθ (€) 

1. Αποκομιδι απορριμμάτων 
ςτθ Δ.Ε. Ραμβϊτιδασ 

90511000-3  
54,00 300 2 32.400,00 

2. Αποκομιδι απορριμμάτων 
ςτθ Δ.Ε. Μπιηανίου 

90511000-3  
54,00 200 2 21.600,00 

3. Αποκομιδι απορριμμάτων 
ςε περιοχζσ τθσ Δ.Ε. 
Ιωαννιτϊν 

90511000-3  

54,00 500 2 54.000,00 
 
Ρροχπολογιςμόσ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

  
  

 
108.000,00 

 
Φ.Ρ.Α. (24%) 

  
  

 
25.920,00 

 
Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 

  
  

 
133.920,00 

 

Η δαπάνθ κα χρθματοδοτθκεί από τον προχπολογιςμό του Διμου ζτουσ 2020.  

Ρροςφορζσ γίνονται δεκτζσ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν (3 Δθμοτικζσ Ενότθτεσ)με βάςθ 

τον ανωτζρω πίνακα προχπολογιςμοφ. 

 
Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα χριςθσ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ κατά 50% (ωσ προσ τισ 
ποςότθτεσ), με αντίςτοιχθ αφξθςθ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, με τουσ ίδιουσ 
όρουσ. Αναλυτικά οι ποςότθτεσ αναφζρονται ςτον παρακάτω πίνακα: 
 

ΔΑΡΑΝΘ 
ΑΝΑ 

ΤΟΝΟ 

ΜΕΓΙΣΤΘ 
ΜΘΝΙΑΙΑ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΣΕ 

ΤΟΝΝΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
 ΡΟΣΟΤΘΤΑ  

ΓΙΑ 
ΔΥΟ ΜΘΝΕΣ 
ΣΕ ΤΟΝΝΟΥΣ ΔΑΡΑΝΘ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΡΟΑΙΕΣΘΣ 

50% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΡΟΣΟΥ 

ΡΟΑΙΕΣΘΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΜΕ 
ΡΟΑΙΕΣΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

ΜΕ 
ΡΟΑΙΕΣΘ 

54,00 300 600 32.400,00 300,00 16.200,00 900,00 48.600,00 

54,00 200 400 21.600,00 200,00 10.800,00 600,00 32.400,00 

54,00 500 1000 54.000,00 500,00 27.000,00 1.500,00 81.000,00 

        
ΣΥΝΟΛΟ 

  
108.000,00 1.000,00 54.000,00 3.000,00 162.000,00 

Φ.Ρ.Α. 24% 
  

25.920,00 
   

38.880,00 

ΣΥΝ. 
ΔΑΡΑΝΘ 

  
133.920,00 

   
200.880,00 

 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ ωσ 

και τα παραρτιματά τθσ, που αποτελοφν ενιαίο και αναπόςπαςτο μζροσ και οι οποίοι κεωροφνται 

όλοι τουσ ουςιϊδεισ και απαράβατοι, θ δε απόκλιςθ από αυτοφσ ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ 

προςφοράσ : 
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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ Α’ 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ - ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΑΑΤΘΜΑ Β’ 

3. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ Γ’ 

4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ Δ’ 

5. ΕΝΤΥΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΡΟΣΦΟΩΝ  ΡΑΑΤΘΜΑ Ε’ 

6. ΤΕΥΔ ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ’ 

 

Κανζνασ υποψιφιοσ δε μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ, να επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ 

εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςχετικά με τουσ όρουσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.  

Επιςθμαίνεται ότι οι διευκρινίςεισ επί των τικζμενων ερωτθμάτων υποψιφιων ςυμμεταςχόντων 

ςτο διαγωνιςμό, όςον αφορά ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, παρζχονται εγγράφωσ από 

τθν 

Υπθρεςία μασ ςε όςουσ ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον ςυμμετοχισ μζςω ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο 

τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν . 

Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα τθσ επαναπροκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ με τροποποίθςθ 

ι μθ των όρων και προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ, τθσ αναβολισ ι τθσ ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ 

ι τθσ υπαναχϊρθςθσ τθσ από τισ εν λόγω υπθρεςίεσ ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, χωρίσ 

υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του λόγου ςτουσ Υποψθφίουσ.  

Οποιεςδιποτε δαπάνεσ αναλιφκθκαν για τθν προετοιμαςία ι/και υποβολι των Ρροςφορϊν από 

τουσ Υποψιφιουσ ι τρίτα πρόςωπα εξ ονόματοσ τουσ, τουσ βαρφνουν εξ ολοκλιρου και θ 

Ανακζτουςα Αρχι δε φζρει καμία ευκφνθ για τζτοιεσ δαπάνεσ.  

 

Θ παροφςα Διακιρυξθ  

 Θα αναρτθκεί:  

1. ςτθν Ιςτοςελίδα του Διμου Ιωαννιτϊν (Δθμότεσ - ΝΕΑ - Διακθρφξεισ Διαγωνιςμοί) 

(http://www.ioannina.gr) 

2. ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι (ΚΘΜΔΘΣ) 

3. Στο Εκνικό ςφςτθμα θλεκτρονικϊν δθμοςίων ςυμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) 

 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) κα αναρτθκεί ςτον Ιςτότοπο του 
προγράμματοσ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: www.diavgeia.gov.gr. ,κα δθμοςιευτεί ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςτθν 
Ιςτοςελίδα του Διμου Ιωαννιτϊν (www.ioannina.gr)και ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ 
Καταναλωτι (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.). 

 

Η δαπάνθ των δθμοςιεφςεων (αρχικϊν και τυχόν επαναλθπτικϊν) ςτον Ελλθνικό Τφπο κα 

βαρφνει τον Ανάδοχο, ςφμφωνα με τo άρκρο 1 παρ. 3 και το άρκρο 4 παρ. 3 του Ν. 3548/2007, 

όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 46 του ν. 3801/2009 και το αρ.5 παρ.2 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 

11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν. 

 

Τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ ( URL) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus .gov.gr του 

http://www.ioannina.gr/
http://www.promitheus/
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ΕΣΗΔΗΣ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Ιωαννιτϊν (Δθμότεσ - ΝΕΑ - Διακθρφξεισ Διαγωνιςμοί) 

(http://www.ioannina.gr) 

 

Τυχόν διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ παρζχονται από τθν Δ/νςθ Οικονομικϊν 

Υπθρεςιϊν / Τμιμα Ρρομθκειϊν & Διαχείριςθσ Υλικοφ - Αποκικθσ, ταχ. διεφκυνςθ Καπλάνθ 7, 

Ιωάννινα, τ.κ 45444 τθλ: 26513 61385, fax: 26510 74441 , αρμόδιοσ υπάλλθλοσ κ. Απόςτολοσ 

Γκοφνθσ. 

Τυχόν διευκρινίςεισ ςχετικά με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ υπθρεςίασπαρζχονται από 

τθνΔιεφκυνςθ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, Συντιρθςθσ Ζργων και Ρραςίνου / Τμιμα 

Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ, ταχ. διεφκυνςθ Κωνςταντινουπόλεωσ 6, Ιωάννινα, τ.κ 45445 τθλ: 

2651031168, 26513 61395, fax: 26510 77805 , αρμόδια υπάλλθλοσ:Γεωργία Βαρηϊκα, 

gvarzoka@ioannina.gr (Χθμικόσ Μθχανικόσ Ρ.Ε.). 

Συνοπτικά Στοιχεία 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΥΡΘΕΣΙΑ ΡΟΥ ΔΙΕΝΕΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, τμιμα  
προμθκειϊν 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτόσ θλεκτρονικόσ, κάτω των ορίων 

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 
 

Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ 

προςφορά βάςει τιμισ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ  ΡΥΛΘ  ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ  ΕΝΑΞΘΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 
……………… και ϊρα 15:00 μμ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΡΑΟΧΘ ΥΡΟΣΤΘΙΚΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
ΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ  ΔΘΜΟ 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 
 
 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΕΣ ΕΡΙΣΤΟΛΕΣ   
 
 
 

1. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, που 

αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ 

τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. Οι οικονομικοί φορείσ 

που υποβάλουν προςφορά ςε ςυγκεκριμζνθ 

ομάδα/τμιμα προςκομίηουν εγγυθτικι επιςτολι 

που αντιςτοιχεί ςτο 2% εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α και  

2. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, που αντιςτοιχεί ςε 

ποςοςτό 5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α  

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ 133.920,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του 
Φ.Ρ.Α. 24% (108.000,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.) και με 
δικαίωμα χριςθσ προαίρεςθσ 50% 200.880,00 
€ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24% 
(162.000,00€χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 150 θμζρεσ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ Σφμφωνα με το Ραράρτθμα Β’  
ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ Σφμφωνα με το Ραράρτθμα Β’ 
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  Σφμφωνα με το Ραράρτθμα Β’ 
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ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ Σφμφωνα με το Ραράρτθμα Β’ 

 
 
 
ΚΑΤΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ 

0,07% υπζρ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων (επιβαρφνεται με χαρτόςθμο 3% & επ’ 
αυτοφ 20% ειςφορά υπζρ Ο.Γ.Α.) 
0,06% υπζρ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ (Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν)  θ οποία υπολογίηεται 
επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και 
κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ.(επιβαρφνεται με 
χαρτόςθμο 3% και επί του χαρτοςιμου Ο.Γ.Α 20%) 

ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται ο προβλεπόμενοσ 
φόροσ ειςοδιματοσ επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ 
αξίασ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ – ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

ΑΘΟ 1ο: Χρόνοσ και τόποσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ 

 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μζχρι 

τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε 

θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα  ςτο άρκρο 15 τθσ ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 

1924Β) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 

λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Πςοι οικονομικοί φορείσ επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να υποβάλλουν 

προςφορά ςτθν ανακζτουςα αρχι με χριςθ τθσ πλατφόρμασ ΕΣΗΔΗΣ εντόσ τθσ προκεςμίασ που 

ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και 

ϊρασ δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα.   

Κάκε Οικονομικόσ φορζασ ζχει υποχρζωςθ υποβολισ προςφοράσ για το ςφνολο τωντμθμάτων 

(ολικι προςφορά) και για το ςφνολο των υπθρεςιϊν τουτμιματοσ . 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ :  www.promitheus.gov.gr 

Θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν  

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ και ϊρα ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ……………… ϊρα 15:00 μμ 

 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 

προςφοράσ ςτο Σφςτθμα.  

Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 

ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 9 τθσ  ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β/2-6-2017) Απόφαςθσ του 

Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ ¨Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ του Εκνικοφ 

Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  

Οι προςφορζσ κατατίκενται ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με το Ν.4412/2016 (Αϋ 147) ιδίωσ τα 

άρκρα 36 και 37 και τθν με αρ. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β/2-6-2017) Υπουργικι Απόφαςθ του 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ ¨Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ του Εκνικοφ 

Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  

 

Σθμειϊνεται ότι για λόγουσ προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ θ καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ προςφορϊν ορίηεται τουλάχιςτον ςτισ 15 θμζρεσ από τθν θμερομθνία 

ανάρτθςθσ τθσ παροφςασ ςτο ΚΘΜΔΘΣ 

(Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. – Α.Δ.Α. 9ΘΤΜΟΞΤΒ-ΜΛΔ) 

 

 

ΑΘΟ 2ο: Τεφχθ δθμοπράτθςθσ 

 

Τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ τα οποία αποτελοφν ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ προμικειασ κατά ςειρά 

ιςχφοσ είναι: 

α)θ ςφμβαςθ 

β) θ παροφςα διακιρυξθ με τα προςαρτιματά τθσ  

γ) θ οικονομικι προςφορά του αναδόχου  

δ) το τιμολόγιο τθσ υπθρεςίασ 

ε) ο προχπολογιςμόσ 

 

ΑΘΟ 3ο:Γλϊςςα διαδικαςίασ  

 

3.1       Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και 

προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των 

τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί 

θ ελλθνικι ζκδοςθ1. Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα.  

3.2. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά 

ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ 

Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/19842 (Α' 188).  

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 

κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα3,  και 

θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του 

ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του 

Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, 

αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 

3.3. Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ 

που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από 

                                                 
1
 παρ 3 άρκρου 53 Ν.4412/16  

2
παρ 10 άρκρου 80 και παρ 4 άρκρου 92 Ν.4412/16  

3
 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προςφζροντοσ ,είτε με τθν επίκεςθ τθσ ςφραγίδασ «APOSTILE»ςφμφωνα 

με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
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το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ  του προςφζροντοσ, είτε από 

το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-

61. Η επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του 

Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων.  

«Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 

πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.»4. 

3.4. Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα-εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ 

ςτθν ελλθνικι5. 

3.5. Η προφορικι επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ  αυτισ και του 

αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

διευκολφνει τθν επικοινωνία των αλλοδαπϊν υπαλλιλων του με τθν  ανακζτουςα αρχι, με τον 

οριςμό και τθν παρουςία διερμθνζων. 

Οι ζγγραφεσ και προφορικζσ ςυνεννοιςεισ μεταξφ τθσ Υπθρεςίασ (ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ) και του 

αναδόχου κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

διευκολφνει τθν επικοινωνία των αλλοδαπϊν υπαλλιλων του με τθν Υπθρεςία. 

 

ΑΘΟ 4ο: Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

 

α. Δεκτοί ςτο διαγωνιςμό 

 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα:  

α) ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Συμφωνία περί ΔθμόςιωνΣυμβάςεων, ΣΔΣ, 

(Ν. 2513/1997, Αϋ139), ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςιαςφμβαςθ καλφπτεται από τα 

Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ τουςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ Ι 

τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 

ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων,  εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτθ παροφςα διακιρυξθ . 

     Τα ανωτζρω ιςχφουν και ςε περίπτωςθ ενϊςεων για τα μζλθ τουσ.  

Οι οικονομικοί φορείσ οι οποίοι, δυνάμει τθσ νομοκεςίασ του κράτουσ - μζλουσ ςτο οποίο είναι 

εγκατεςτθμζνοι, ζχουν δικαίωμα να παρζχουν τθ ςυγκεκριμζνθ προμικεια δεν απορρίπτονται με 

μοναδικι αιτιολογία το γεγονόσ ότι, δυνάμει τθσ νομοκεςίασ του κράτουσ - μζλουσ ςτο οποίο 

πραγματοποιείται θ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κα ζπρεπε να είναι είτε φυςικά είτε νομικά πρόςωπα. 

Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων μποροφν να ςυμμετζχουν ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των προςωρινϊν ςυμπράξεων. Δεν απαιτείται οι εν λόγω ενϊςεισ να 

περιβλθκοφν με ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ ι τθν αίτθςθ 

ςυμμετοχισ. Πμωσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων 

                                                 
4
Παρ 8

α
 άρκρου 43 ν.4605/19 

5
 παρ 10 άρκρου 80 και παρ 4 άρκρου 92 Ν.4412/16 
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να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ 

περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.   

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 

ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

β. Εγγραφι οικονομικϊν φορζων –υποβολι προςφορϊν  

Για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 

ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να 

εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr ) 

ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ για τθν διαδικαςία εγγραφισ που παρζχονται ςτθν εν λόγω ιςτοςελίδα.  

Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψθφίουσ χριςτεσ θλεκτρονικά μζςω του 

Συςτιματοσ.  

 Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςχετικά 

με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ 

χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και 

προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του.  

Οι προςφορζσ και οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ υπογράφονται ψθφιακά από τον οικονομικό φορζα ι, ςε 

περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν.  

Η ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται ψθφιακά 

υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από 

εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να 

προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ 

αυτισ.  

Ο  χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 

ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 9 τθσ ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β).  

Οι προςφορζσ κατατίκενται ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με το Ν.4412/2016 (Αϋ 147) και το 

άρκρο 15 τθσ με αρ. ΥΑ 56902/215/2-6-2017  (ΦΕΚ 1924Β) Υπουργικισ Απόφαςθσ ¨Τεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  

 

ΑΘΟ 5ο : Συμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ – διευκρινίςεισ επί των εγγράφων του διαγωνιςμοφ  

 

Τα ςχετικά αιτιματα υποβάλλονται θλεκτρονικά το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθ λιξθ τθσ 

προκεςμίασ που ζχει οριςτεί για τθν παραλαβι των προςφορϊν, μόνο ςτο δικτυακό τόπο του 

διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτιματα 

παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται μόνο από 

εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, ςε όςουσ δθλαδι διακζτουν ςχετικά 

διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) φςτερα από 

αίτθςι τουσ. Τα αιτιματα, ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επιςυναπτόμενο θλεκτρονικό αρχείο ςε 

μορφι αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτθμάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρζπει να είναι 

ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο 

είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι ανακζτουςεσ αρχζσ παρζχουν ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε 

ςχετικά δικαιολογθτικά το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ που ζχει 

οριςτεί για τθν παραλαβι των προςφορϊν.  

 

ΑΘΟ 6ο:Χρόνοσ και τρόποσ πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα 

 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ζχουν πρόςβαςθ ςτα 

ζγγραφα που παράγονται ςτο Σφςτθμα με τον τρόπο και ςτο χρόνο που ορίηεται από τισ κατά 

περίπτωςθ κείμενεσ διατάξεισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρκρου 5 του ν. 

2690/1999, και του Ρ.Δ 28/15  «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα 

και ςτοιχεία.» 

 

ΑΘΟ 7ο: -Λόγοι αποκλειςμοφ  

 

Από το διαγωνιςμό αποκλείονται:  

1. Πςοι υπάγονται ςε κάποια από τισ περιπτϊςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 73 του Ν.4412/2016. 

Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνιςμό υποψιφιοι, όταν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ τουσ 

τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 

ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν - μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ 

C 195 τθσ 25.6.1997, ς.1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ -πλαίςιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 

ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι 

ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με 

το ν. 2803/2000 (Α' 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 

ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι 

θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 

αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 

όπωσ αυτζσ Ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και 

τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 

εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ  ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 

Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για 
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τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 

τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ -πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 

).»  

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ  

καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Η υποχρζωςθ του προθγουμζνου εδαφίου αφορά : 

αα)Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) , προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, ςτουσ διαχειριςτζσ. 

ββ)Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), αφορά  τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και 

όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  

δδ)ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων 

εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ 

φορζασ, εάν θ ανακζτουςα αρχι: 

α) Γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 

διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου 

είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και  

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςθ του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο 

και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. Η παροφςα παράγραφοσ παφει να εφαρμόηεται όταν ο οικονομικόσ 

φορζασ εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων 

τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ 

γ) γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του 

οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ 

προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ 

τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 

2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι 

οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ 

επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για 

παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν 

ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν 

αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

3. Επίςθσ αποκλείονται: 

α) Υποψιφιοι που ζχουν ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 

περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το 

δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
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κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ 

Α' του Ν. 4412/16,  

β) Υποψιφιοι που τελοφν υπό πτϊχευςθ ι ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 

εκκακάριςθσ ι τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχουν 

υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχουν αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ τουσ 

δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκονται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 

παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου,  

γ) Υποψιφιοι που ςυνιψαν ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ 

του ανταγωνιςμοφ,  

δ) Υποψιφιοι που ζχουν επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ 

ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

ε) Υποψιφιοι που ζχουν κρικεί ζνοχοι ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 

πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχουν αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςουν τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ' εφαρμογι του άρκρου 79 του Ν.4412/16, 

ςτ) Υποψιφιοι που επιχειροφν να επθρεάςουν με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςουν εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται 

να τουσ αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχουν εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ 

που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

η) Υποψιφιοι που ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν 

αμφιβόλω τθν ακεραιότθτα τουσ.  

Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ 

αποκλείουν ζναν οικονομικό φορζα, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι 

παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των ανωτζρω 

παραγράφων. 

 

ΑΘΟ 8ο:–Ρεριεχόμενο προςφορϊν 

 

Τα περιεχόμενα των  θλεκτρονικϊν  φακζλων  τθσ προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ:  

(Α) Ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι προςφορά» και  

(Β) Ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά». 

 

Α. Ρεριεχόμενα (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - Τεχνικι προςφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι προςφορά» υποβάλλονται 

θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ και όλα τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ 

δικαιολογθτικά κακϊσ και θ τεχνικι προςφορά. Συγκεκριμζνα:  

 

Α1. Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 

Οι ςυμμετζχοντεσ υποβάλουν θλεκτρονικά μαηί με τθν προςφορά τουσ, εγκαίρωσ επί ποινι 

αποκλειςμοφ, τα εξισ δικαιολογθτικά, ςε μορφι αρχείου .pdf ςφμφωνα με  το άρκρο 15 τθσ ΥΑ 

57654/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
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Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπωσ αναλυτικά περιγράφονται 

κατωτζρω: 

 

Ι. Δικαιολογθτικά  κατάςταςθσ υποψθφίου 

 

Α1.1) Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ  δεν βρίςκονται ςε μία 
από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ,προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το  Τυποποιθμζνο ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ 
(Τ.Ε.Υ.Δ)67 του άρκρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 ( Β/3698/16-11-2016),  που αποτελεί αναπόςπαςτο 
τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΣΤϋ). (ΣΥΜΡΛΗΩΣΗ : ΜΕΟΣ ΙΙ Ρλθροφορίεσ  ςχετικά με τον 
οικονομικό φορζα ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ,Δ (Στο Μζροσ ΙΙ Α  του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων βάςει του ν.4412/2016, κα 
πρζπει να ςυμπλθρωκεί το πεδίο που αφορά ςτθν εγγραφι ςτο Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Αποβλιτων, παρζχοντασ και τον αρικμό μθτρϊου), ΜΕΟΣ ΙΙΙ Λόγοι αποκλειςμοφ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α,Β,Γ 
, ΜΕΟΣ IVΚριτιρια επιλογισ, ο οικονομικόσ φορζασ κα ςυμπλθρϊςει: Στο Μζροσ ΙV Δ  του 
Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων βάςει του ν.4412/2016, κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν τα πεδία που αφοροφν ςτθν 
πιςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ με ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ, παρζχοντασ και τουσ αρικμοφσ των πιςτοποιθτικϊν, τουσ φορείσ ζκδοςισ τουσ και το 
χρόνο ιςχφοσ τουσ.  
Στο Μζροσ ΙV Δ  του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων βάςει του ν.4412/2016, κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί πεδίο που αφορά ςτθν 
πιςτοποίθςθ για τθν τιρθςθ κανόνων υγιεινισ και αςφάλειασ, παρζχοντασ και τουσ αρικμοφσ των 
πιςτοποιθτικϊν, τουσ φορείσ ζκδοςισ τουσ και το χρόνο ιςχφοσ τουσ. Σε περίπτωςθ που το ΤΕΥΔ 
δεν ζχει καταγεγραμμζνο ανάλογο πεδίο, να υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ με τα παραπάνω 
ςτοιχεία.  
Στο Μζροσ ΙV Γ  του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων βάςει του ν.4412/2016, κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν τα πεδία που αφοροφν 
τα μθχανιματα, τισ εγκαταςτάςεισ και τον τεχνικό εξοπλιςμό που ζχει ςτθ διάκεςι του για τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, με ιδιαίτερθ μνεία ςτθν κατθγοριοποίθςθ των απορριμματοφόρων 
οχθμάτων ςε ςχζςθ με τισ εκπομπζσ ρφπων.  
, ΜΕΟΣ VI Τελικζσ δθλϊςεισ),  ϊςτε να δθλϊνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ  οι ςχετικζσ  

πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από τθ διακιρυξθ και τα ςχετικά πεδία του. 

Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων 
(δάνεια ικανότθτα),οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι 
χωριςτοφ εντφπου Τ.Ε.Υ.Δ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με το  ΜΕΟΣ ΙΙ 
(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β) - (Στο Μζροσ ΙΙ Α  του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων βάςει του ν.4412/2016, κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί 
το πεδίο που αφορά ςτθν εγγραφι ςτο Θλεκτρονικό Μθτρϊο Αποβλιτων, παρζχοντασ και τον 
αρικμό μθτρϊου), ςφμφωνα με το ΜΕΟΣ ΙΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α,Β,Γ και Δ )κακϊσ και ςφμφωνα με το 

                                                 
6
 Το ΤΕΥΔ διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ  μορφι ςτθν ιςτοςελίδα  τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και 

www.hsppa.gr 
7
Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) Β. Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο 

τεφχοσ με δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 5 του άρκρου 53, χρθςιμοποιείται 
υποχρεωτικά από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν 
και υπθρεςιϊν κακϊσ και διαγωνιςμοφσ μελετϊν του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των οποίων θ ςυνολικι 
προχπολογιςκείςα αξία είναι κατϊτερθ από τα όρια των περιπτϊςεων (α), (β) και (γ) του άρκρου 5 .Οι 
ανακζτοντεσ φορείσ του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δφνανται, ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 281, να 
χρθςιμοποιοφν το ΤΕΥΔ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων θ ςυνολικι προχπολογιςκείςα αξία των οποίων 
είναι κατϊτερθ από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρκρου 235 
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ΜΕΟΣ IVο οικονομικόσ φορζασ κα ςυμπλθρϊςει: Στο Μζροσ ΙV Δ  του Τυποποιθμζνου Εντφπου 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων βάςει του 
ν.4412/2016, κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν τα πεδία που αφοροφν ςτθν πιςτοποίθςθ 
ςυμμόρφωςθσ με ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, 
παρζχοντασ και τουσ αρικμοφσ των πιςτοποιθτικϊν, τουσ φορείσ ζκδοςισ τουσ και το χρόνο ιςχφοσ 
τουσ.  
Στο Μζροσ ΙV Δ  του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων βάςει του ν.4412/2016, κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί πεδίο που αφορά ςτθν 
πιςτοποίθςθ για τθν τιρθςθ κανόνων υγιεινισ και αςφάλειασ, παρζχοντασ και τουσ αρικμοφσ των 
πιςτοποιθτικϊν, τουσ φορείσ ζκδοςισ τουσ και το χρόνο ιςχφοσ τουσ. Σε περίπτωςθ που το ΤΕΥΔ 
δεν ζχει καταγεγραμμζνο ανάλογο πεδίο, να υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ με τα παραπάνω 
ςτοιχεία.  
Στο Μζροσ ΙV Γ  του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων βάςει του ν.4412/2016, κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν τα πεδία που αφοροφν 
τα μθχανιματα, τισ εγκαταςτάςεισ και τον τεχνικό εξοπλιςμό που ζχει ςτθ διάκεςι του για τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, με ιδιαίτερθ μνεία ςτθν κατθγοριοποίθςθ των απορριμματοφόρων 
οχθμάτων ςε ςχζςθ με τισ εκπομπζσ ρφπων), ΜΕΟΣ VI(Τελικζσ δθλϊςεισ) προσ απόδειξθ ότι 
πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και ότι δεν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τουσ όπωσ 
αυτοί περιγράφονται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ  
Ο οικονομικόσ φορζασ εφόςον αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι κα ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ 

υπό τθ μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ,κα πρζπει να το δθλϊνει ςτο Τ.Ε.Υ.Δ κακϊσ επίςθσ και τουσ 

υπεργολάβουσ που κα προτείνει . Σϋαυτι τθ περίπτωςθ ο οικονομικόσ φορζασ που υποβάλλει 

προςφορά ,επιςυνάπτει χωριςτό-ά ζντυπο Τ.Ε.Υ.Δ , ΨΗΦΙΑΚΑ  ΥΡΟΓΕΓΑΜΜΕΝΟ-Α από τον-τουσ 

υπεργολάβο-ουσ. 

 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά,υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ για 

κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ 

 

Το ανωτζρω Τυποποιθμζνο ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ) υπογράφεται ψθφιακά8 και  

υποβάλλεται θλεκτρονικά910από τουσ  υποψιφιουσ  αφοφ ςυμπλθρωκεί 11, 

                                                 
8
Βλζπε άρκρο 8 παρ 3 τθσ ΥΑ 57654/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 

λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
 
(Συχνζσ  Ερωτιςεισ – Απαντιςεισ  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αρικμ.38 ) Σε περίπτωςθ που περιςςότερα πρόςωπα, ζχουν 
υποχρζωςθ υπογραφισ του ΤΕΥΔ, υπογράφουν ςτο Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ του ίδιου (και όχι 
διαφορετικοφ για κάκε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 
 
9
Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)Β. Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ προσ 

οικονομικοφσ φορείσ 
1) Στισ περιπτϊςεισ όπου θ προσ ςφναψθ ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε τμιματα και τα κριτιρια επιλογισ 
ποικίλλουν από τμιμα ςε τμιμα, πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα ΤΕΥΔ για κάκε τμιμα (ι ομάδα τμθμάτων με 
τα ίδια κριτιρια επιλογισ).  
2) Ζνασ οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του (αυτοτελϊσ) και ο οποίοσ δεν ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων φορζων, προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, ςυμπλθρϊνει ζνα ΤΕΥΔ.  
3) Ζνασ οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του, αλλά ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ ενόσ ι περιςςότερων 
άλλων οικονομικϊν φορζων , οφείλει να υποβάλλει χωριςτό/ά ΤΕΥΔ (Μζροσ II Γ) διαςφαλίηοντασ ότι θ 
ανακζτουςα αρχι κα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαηί με χωριςτό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ 
πλθροφορίεσ των ενοτιτων Α και Β του Μζρουσ ΙΙ για κάκε ζναν από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτισ ικανότθτεσ 
των οποίων ςτθρίηεται. Επίςθσ κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν και οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα 
με το Μζροσ IV και τυχόν τoMζροσ V, εφόςον είναι ςχετικζσ με τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ 
ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, ομοίωσ για κακζνα από αυτοφσ.  

ΑΔΑ: Ω7ΖΗΩΕΩ-ΨΛΣ



Σθμείωςθ (1):Υποχρζωςθ υπογραφισ του ΤΕΥΔ 

Κατά τθν υποβολι του  Τ.Ε.Υ.Δ είναι δυνατι με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 

εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι 

μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 

λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν και ότι ο οικονομικόσ φορζασ  δεν βρίςκεται ςτισ 

καταςτάςεισ του  άρκρου 7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του 

κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο 

φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για 

ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.12 

Σθμείωςθ (2): Χρόνοσ  υπογραφισ του ΤΕΥΔ 

Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωςθ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.»13 

Σθμείωςθ (3): Υπογραφι του ΤΕΥΔαπό αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ  

 

Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων που διενεργοφνται με θλεκτρονικά μζςα, οι 

αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν το ΤΕΥΔ με χριςθ 

προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, αλλά μποροφν να το αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε 

άλλον πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ 

προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ 

                                                                                                                                                         
4) Όταν ςε μια διαδικαςία ανάκεςθσ ςυμμετζχουν οικονομικοί φορείσ υπό τθ μορφι ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ 
πρζπει να κατατίκεται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ , χωριςτό ΤΕΥΔ, ςτο οποίο παρατίκενται οι 
πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ ΙΙ ζωσ V.  
5) Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει υποχρεωτικά χωριςτά ΤΕΥΔ όπου 
παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του Μζρουσ III του ΤΕΥΔ για 
κάκε ζναν από τουσ υπεργολάβουσ15 . Επίςθσ, εφόςον ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του(σ) κα πρζπει να 
ςυμπεριλθφκοφν και οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με το Μζροσ IV και τυχόν τoMζροσ V, εφόςον 
είναι ςχετικζσ με τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, ομοίωσ για 
κακζνα από τουσ υπεργολάβουσ . Εφόςον το (τα) τμιμα (τα) τθσ ςφμβαςθσ που κα ανατεκοφν με τθ μορφι 
υπεργολαβίασ δεν υπερβαίνει (ουν) το 30%. τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εναπόκειται ςτθ διακριτικι 
ευχζρεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ να αποφαςίςει και επομζνωσ να ορίςει ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτθν προκιρυξθ 
και ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ εάν οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ των ενοτιτων Α και Β του Μζρουσ III πρζπει ι δεν 
πρζπει να παρζχονται για υπεργολάβουσ ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν βαςίηεται ο οικονομικόσ φορζασ. 
10

 Επιπρόςκετεσ πλθροφορίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ του ΤΕΥΔ περιλαμβάνονται ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 
23/2018 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). 
11

Στισ περιπτϊςεισ όπου θ προσ ανάκεςθ ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε τμιματα και τα κριτιρια επιλογισ 
ποικίλλουν από τμιμα ςε τμιμα, πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα ΤΕΥΔ  για κάκε τμιμα (ι ομάδα τμθμάτων με 
τα ίδια κριτιρια επιλογισ). Η  Α.Α. επιςθμαίνει τθν ανωτζρω υποχρζωςθ. 

12
 Άρκρο 79Α όπωσ προςτζκθκε ςτον Ν.4412/16 με τθν παρ 13 του άρκρου 107 Ν.4497/17    

13
Μετά τθν παράγραφο 3 του άρκρου 79Α προςτίκεται παράγραφοσ 4,με τθν παρ 6 άρκρου 43 Ν.4605/19 
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περιπτϊςεισ αυτζσ θ προςφορά ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, ςτθ 

χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι, ςτθ χϊρα 

προζλευςθσ δεν είναιυποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθ ςυμμετοχι ςε 

διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων14.«Η Υπεφκυνθ Διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 

φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 

προςφορϊν15 » 

 

Α1.2 ) Εγγφθςθ ςυμμετοχισ, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 20 τθσ διακιρυξθσ 

Α1.3 ) Υπεφκυνθ διλωςθ, επί ποινι αποκλειςμοφ, με ρθτι αναφορά ςτθν δζςμευςι του 

υποψιφιου αναδόχου ότι ζλαβε γνϊςθ και ςυμμορφϊνεται με όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ 

και των Ραραρτθμάτων αυτισ, ςτο ςφνολό τουσ χωρίσ καμία μεταβολι. 

 

ΙΙ. Δικαιολογθτικά ςε περίπτωςθ επίκλθςθσ δάνειασ επαγγελματικισ ικανότθτασ –οικονομικισ 

επάρκειασ16 

 

1. Επίκλθςθ δάνειασ επαγγελματικισ ικανότθτασ: Σφμφωνα µε το άρκρο 63 τθσ Οδθγίασ 

2014/24/ΕΕ (άρκρο 78 ν.4412/2016) οι υποψιφιοι για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ και 

επαγγελματικισ ικανότθτασ ,μπορεί να ςτθρίηονται ςτθν τεχνικι ικανότθτα τρίτων φορζων που δεν 

μετζχουν ςτθν προςφορά, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ µε αυτζσ. Στθν περίπτωςθ 

αυτι, πρζπει να αποδεικνφουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ότι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα 

ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, µε τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των 

φορζων αυτϊν. Η απόδειξθ τθσ δζςμευςθσ του τρίτου δανείηοντοσ φορζα κατά τα ανωτζρω γίνεται 

µε τθν προςκόμιςθ των κάτωκι :  

α. Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν.1599/86 του οικονομικοφ φορζα  ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται ο 

προςφζρων, περί δζςμευςθσ του προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, µε τθν οποία κα αναλαμβάνει τθν 

υποχρζωςθ να ςυνάψει ζγγραφθ ςυμφωνία ςυνεργαςίασ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου µε τον 

διαγωνιηόμενο, πριν τθν τελικι κατακφρωςθ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, προκειμζνου να αναλάβει 

τθν προμικεια των αγακϊν.  

β. Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν.1599/86 του οικονομικοφ φορζα  ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται ο 

προςφζρων,  περί  δζςμευςθσ του προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, περί ςυνεργαςίασ µε τον 

προςφζροντα  διάρκειασ τουλάχιςτον ίςθσ µε το προβλεπόμενο χρονικό διάςτθμα υλοποίθςθσ 

του Ζργου.  

2. Επίκλθςθ δάνειασ οικονομικισ επάρκειασ: Σφμφωνα με το άρκρο 63 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ 

(άρκρο78 ν. 4412/2016) οι διαγωνιηόμενοι για τθν απόδειξθ τθσ ςυνδρομισ τθσ οικονομικισ 

επάρκειασ μπορεί να ςτθρίηονται ςτισ οικονομικζσ ικανότθτεσ τρίτων φορζων που δεν μετζχουν 

ςτθν προςφορά, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. 

 Στθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει να  αποδεικνφουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ότι ζχουν ςτθ διάκεςι 

τουσ, τουσ αναγκαίουσ οικονομικοφσ πόρουσ με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των 

φορζων αυτϊν. Η απόδειξθ τθσ δζςμευςθσ του τρίτου δανείηοντοσ φορζα κατά τα ανωτζρω γίνεται 

με τθν προςκόμιςθ των κάτωκι:  

                                                 
14

Παρ  7 άρκρου 92 Ν.4412/16 όπωσ προςτζκθκε με  τθν παρ 8β άρκρου43 Ν.4605/19 
15

Ρροςτζκθκε θ φράςθ μζςα ςε « » με τθν παρ 3 του άρκρου 56 Ν.4609/19  
16

 Τα δικαιολογθτικά αυτά ηθτοφνται ςε περίπτωςθ  επίκλθςθσ του υποψθφίου δάνειων ικανοτιτων 

ΑΔΑ: Ω7ΖΗΩΕΩ-ΨΛΣ



α. Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν.1599/86 του οικονομικοφ φορζα  ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται ο 

προςφζρων, περί δζςμευςθσ του προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, με τθν οποία κα αναλαμβάνει τθν 

υποχρζωςθ παροχισ των απαραίτθτων οικονομικϊν πόρων ςτον υποψιφιο ςε περίπτωςθ 

ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

β.  Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν.1599/86 του οικονομικοφ φορζα  ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται ο 

προςφζρων, περί δζςμευςθσ του προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι,με τθν οποία κα αναλαμβάνει τθν 

υποχρζωςθ να κζςει ςτθ διάκεςθ του υποψθφίου τθν επικλθκείςα από αυτόν οικονομικι 

επάρκεια κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ  

Διευκρίνιςθ : Οι  ανωτζρω υπεφκυνεσ  δθλϊςεισ  μπορεί να φζρουν  θμερομθνία εντόσ του 

διαςτιματοσ από τθν δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ των προςφορϊν,υπογράφονται ψθφιακά, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 

εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα.Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, νοείται ο νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του 

κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο 

φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για 

ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 

δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, 

ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία 

απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τθ παρ 1  ν. 4250/2014. Τζτοια 

ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα 

ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από 

δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Τα ιδιωτικά 

ζγγραφα γίνονται αποδεκτά  και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ 

διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ 

τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ17 

Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι 

υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ 

υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. (Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται 

ςτο Ρρωτόκολλο του Διμου, με διαβιβαςτικό όπου κα αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα 

δικαιολογθτικά). 

Σε περίπτωςθ όπου τα ςτοιχεία αυτά δεν προςκομιςκοφν  εντόσ τθσ προαναφερόμενθσ προκεςμίασ 

των τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν, θ θλεκτρονικι προςφορά του υποψθφίου δεν αποςφραγίηεται 

και αποκλείεται από τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον 

Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται από αυτόν με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα 

ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. Τα ςτοιχεία αυτά αφοροφν, 

ιδίωσ, τα τεχνικά ι εμπορικά απόρρθτα και τισ εμπιςτευτικζσ πτυχζσ των προςφορϊν. 

Τυχόν θλεκτρονικά υποβαλλόμενα  τεχνικά φυλλάδια (prospectus), εκλαμβάνονται ωσ υποβλθκζντα 

απλά φωτοαντίγραφα .Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται 

από αυτόν με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του 

                                                 
17Ραρ 4 άρκρου  56 Ν.4609-19 που τροποποίθςε  τθνπαρ.  8 άρκρου 92 Ν.4412/16 όπωσ προςτζκθκε με  τθν 
παρ 8β άρκρου43 Ν.4605/19 
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που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. Τα ςτοιχεία αυτά αφοροφν, ιδίωσ, τα τεχνικά ι εμπορικά 

απόρρθτα και τισ εμπιςτευτικζσ πτυχζσ των προςφορϊν. 

Α2. Τεχνικι Ρροςφορά. 

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά», υποβάλλονται 

θλεκτρονικά τα κάτωκι : Η Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι 

θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό 

αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα 

ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του 

παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 

θλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόςον απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν τεχνικι προςφορά δεν ζχουν 

αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων 

επιςυνάπτει ςτθν τεχνικι του προςφορά ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 

τεκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι με το Ραράρτθμα Bϋ (μελζτθ υπθρεςίασ), περιγράφοντασ ακριβϊσ 

πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Θα περιλαμβάνει επίςθσ 

Υπεφκυνθ διλωςθ, επί ποινι αποκλειςμοφ, με ρθτι αναφορά ςτθν δζςμευςθ του υποψιφιου 

αναδόχου ότι ζλαβε γνϊςθ και ςυμμορφϊνεταιμε όλουσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊντθσ υπθρεςίασ, ςτο ςφνολό τουσ χωρίσ καμία μεταβολι. 

 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται: 
 
(Α) Να είναι εγγεγραμμζνοσ φορζασ ςτο Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Αποβλιτων του Υπουργείου 
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ για τθ δραςτθριότθτα τθσ ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων 
ςτερεϊν αποβλιτων αςτικοφ τφπου.  
(Β)  Να διακζτει ςε ιςχφ πιςτοποίθςθ διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001ι ιςοδφναμο για το 
αντικείμενο του διαγωνιςμοφ (εργαςίεσ ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν 
αποβλιτων) το οποίο κα πρζπει να ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα. 
(Γ)  Να διακζτει ςε ιςχφ πιςτοποίθςθ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά ISO 14001 ι ιςοδφναμο 
για το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ (εργαςίεσ ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν 
αποβλιτων) το οποίο κα πρζπει να ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα. 
(Δ) Να διακζτει ςε ιςχφ πιςτοποίθςθ για τθν τιρθςθ κανόνων υγιεινισ και αςφάλειασ κατά 
ΟΗSAS 18001ι ISO 45001ι ιςοδφναμο για το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ (εργαςίεσ ςυλλογισ και 
μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων) το οποίο κα πρζπει να ζχει εκδοκεί από 
διαπιςτευμζνο φορζα. 
 (Ε)  Να διακζτει το επαρκζσ και κατάλλθλο προςωπικό και τον απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθν 
εκτζλεςθ των υπό ανάκεςθ υπθρεςιϊν και ςυγκεκριμζνα: 

o (Ε1) Για τθν εργαςία Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Ραμβϊτιδασ ζνα (1) 
τουλάχιςτο απορριμματοφόρο όχθμα με ζναν (1) τουλάχιςτο οδθγό με δίπλωμα Γϋ 
κατθγορίασ και δφο (2) τουλάχιςτο εργάτεσ κακαριότθτασ –ςυνοδοφσ απορριμματοφόρου.   

o (Ε2) Για τθν εργαςία Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Μπιηανίου ζνα (1) 
τουλάχιςτο απορριμματοφόρο όχθμα με ζναν (1) τουλάχιςτο οδθγό με δίπλωμα Γϋ 
κατθγορίασ και δφο (2) τουλάχιςτο εργάτεσ κακαριότθτασ –ςυνοδοφσ απορριμματοφόρου.   

o (Ε3) Για τθν εργαςία Αποκομιδι Απορριμμάτων ςε περιοχζσ τθσ Δθμοτικισ 
ΕνότθτασΙωαννιτϊν δφο (2) τουλάχιςτο απορριμματοφόρα οχιματα με δφο (2) τουλάχιςτο 
οδθγοφσ με δίπλωμα Γϋ κατθγορίασ και τζςςερισ (4) τουλάχιςτο εργάτεσ κακαριότθτασ –
ςυνοδοφσ απορριμματοφόρου.   
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o (Ε4) Για το ςφνολο των υπό ανάκεςθ υπθρεςιϊν τζςςερα (4) τουλάχιςτο απορριμματοφόρα 
οχιματα με τζςςερισ (4) τουλάχιςτο οδθγοφσ με δίπλωμα Γϋ κατθγορίασ και οκτϊ (8) 
τουλάχιςτο εργάτεσ κακαριότθτασ –ςυνοδοφσ απορριμματοφόρου.   

Τα ανωτζρω απαιτείται να κατατεκοφν με τθν τεχνικι προςφορά. 
 
Τεχνικζσ προδιαγραφζσ εξοπλιςμοφ 
 

Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ακολουκοφν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τισ Ευρωπαϊκζσ Τεχνικζσ 
εγκρίςεισ με τισ οποίεσ εναρμονίηονται και οι εκνικοί υποχρεωτικοί κανόνεσ. 

Τα απορριμματοφόρα που κα χρθςιμοποιθκοφν πρζπει να είναι κλειςτοφ τφπου, με 
ςφςτθμα ςυμπίεςθσ τφπου πρζςασ ι περιςτρεφόμενου τυμπάνου, κατάλλθλα για τθν μεταφορά 
αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων. Θα διακζτουν ανυψωτικό μθχανιςμό και κα είναι κατάλλθλα για τθ 
μθχανικι αποκομιδι των τροχιλατων κάδων ποικίλλων διαςτάςεων και χωρθτικοτιτων που 
βρίςκονται τοποκετθμζνοι ςτισ περιοχζσ που καλφπτει θ ςφμβαςθ. Να είναι αντιρρυπαντικισ 
τεχνολογίασ, EURO 5. Να είναι καταςκευαςμζνα από κατάλλθλα υλικά με όλεσ τισ προδιαγραφζσ 
αςφαλείασ. Απαγορεφεται θ χριςθ ανοικτϊν οχθμάτων για τθ μεταφορά απορριμμάτων.  
 

Β. Οικονομικι Ρροςφορά  

Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά 

του προςφζροντα. Η Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον 

(υπό) φάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά». Η οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ 

τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει 

ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από 

τον προςφζροντα.  Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 

ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να 

ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων 

καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόςον θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει 

αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων 

επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 

Το υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Εϋ τθσ παροφςασ υποβάλλεται από τον 

οικονομικό φορζα ςτον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» θλεκτρονικά, ςε 

μορφι αρχείου Portable Document Format (PDF) και φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι 

υπογραφι. 

Διευκρίνιςθ:  Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τισ 

προςφορζσ με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με 

οποιονδιποτε άλλον πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ 

χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ θ προςφορά ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, ςτθ 

χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι, ςτθ χϊρα 

προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθ ςυμμετοχι ςε 

διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων18. «Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 

φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 

προςφορϊν» 19 
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ΑΘΟ 9ο: Κριτιρια επιλογισ  

 

9.1. Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Πςον αφορά τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, απαιτείται οι 

οικονομικοί φορείσ να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο 

κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. Ειδικά οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Βιοτεχνικό θ Εμπορικό Επιμελθτιριο με το οποίο να 

πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό τουσ επάγγελμα. Οι προςφζροντεσ που είναι 

εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτα 

Μθτρϊα του παραρτιματοσ ΧΙ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει υποχρεωτικά να είναι εγγεγραμμζνοσ φορζασ ςτο Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Αποβλιτων του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ για τθ δραςτθριότθτα τθσ 
ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων αςτικοφ τφπου.  
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει το επαρκζσ και κατάλλθλο προςωπικό και τον απαραίτθτο 

εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν που του ανατίκενται, ςφμφωνα με τισ δεςμεφςεισ 

που αναλαμβάνει με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του 

 

9.2 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια του προςφζροντοσ απαιτείται να 

προκφπτει ότι το φψοσ του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν κάκε ζτουσ τθσ τελευταίασ τριετίασ είναι ίςο ι 

μεγαλφτερο με το 50% του προχπολογιςμοφ με Φ.Ρ.Α. τθσ υπό ανάκεςθ υπθρεςίασ. 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 

(3) τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων,τότε ο μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ χριςεισ 

δραςτθριοποιείται,κα πρζπει να είναι ίςοσι μεγαλφτεροσ με το 50% του προχπολογιςμοφ με Φ.Ρ.Α 

.  τθσ υπό ανάκεςθ υπθρεςίασ.  

 

9.3 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Δεν απαιτείται. 

 

9.4 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

Ο προςφζρων οφείλει, επί ποινι αποκλειςμοφ: 

 Να διακζτει ςε ιςχφ πιςτοποίθςθ διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001ι ιςοδφναμο για το 

αντικείμενο του διαγωνιςμοφ (εργαςίεσ ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν 

αποβλιτων) το οποίο κα πρζπει να ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα. 

 Να διακζτει ςε ιςχφ πιςτοποίθςθ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά ISO 14001ι ιςοδφναμο 

για το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ (εργαςίεσ ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων 

ςτερεϊν αποβλιτων) το οποίο κα πρζπει να ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα. 

 Να διακζτει ςε ιςχφ πιςτοποίθςθ για τθν τιρθςθ κανόνων υγιεινισ και αςφάλειασ κατά 

ΟΗSAS 18001 ι ISO 45001ι ιςοδφναμο για το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ (εργαςίεσ 

ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων) το οποίο κα πρζπει να ζχει 

εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα. 

 

Σε περίπτωςθ «δάνειασ ικανότθτασ» τα ανωτζρω κριτιρια επιλογισ  απαιτείται να πλθροφνται 

από τον οικονομικό φορζα που δανείηει τθν ικανότθτα   
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ΑΘΟ 10ο: Ρροςφερόμενθ τιμι 

 

Η προςφερόμενθ τιμι κα είναι ςε ευρϊ. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατιςεισ και θ 

δαπάνθ για τισ ανακοινϊςεισ και δθμοςιεφςεισ τθσ περίλθψθσ τθσ προκιρυξθσ. Η τιμι τθσ 

προςφοράσ είναι δεςμευτικι για τον διαγωνιηόμενο μζχρι και τθν οριςτικι παραλαβι τθσ 

προμικειασ. Αποκλείεται ανακεϊρθςθ τθσ τιμισ προςφοράσ και οποιαδιποτε αξίωςθ του 

αναδόχου πζραν τθσ τιμισ τθσ προςφοράσ του. Ο ΦΡΑ επί τοισ εκατό (%), ςτον οποίο υπάγεται θ 

προμικεια ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι, βαρφνει το Διμο.  

Δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ εναλλακτικϊν προςφορϊν. Δεν επιτρζπονται προςφορζσ 

μεγαλφτερεσ από τον προχπολογιςμό τθσ υπθρεςίασ ι αρνθτικζσ εκπτϊςεισ.  

 

  ΑΘΟ 11ο: Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 

 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηομζνουσ εκατόν πενιντα (150) θμζρεσ από τθν 

επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν 

που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ (άρκρο 97 παρ.1 

Ν.4412/16).  

Η παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μπορεί να λαμβάνει χϊρα κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό 

διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ αρχικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ(150 θμζρεσ). Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ 

ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ 

εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία 

μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν 

πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία 

περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρατείνουν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται 

οι λοιποί οικονομικοί φορείσ «Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν 

ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, 

εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων 

από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν 

προςφορά τουσ είτε όχι.»20  

 

ΑΘΟ 12ο: Συμπλιρωςθ - αποςαφινιςθ δικαιολογθτικϊν 

 

Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ 

τουσ προςφζροντεσ ι τουσ υποψθφίουσ να διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι 

δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν  θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 

πρόςκλθςθσ. Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ ι 

                                                 
20Ρροςκ. εδαφίου ςτο τζλοσ τθσ παρ. 4 του άρκρου 97 με τθν παρ. 3 του άρκρου 33 Ν.4608/19  
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υποψθφίουσ, χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, δεν λαμβάνεται υπόψθ (άρκρο 102, 

παρ.1, Ν.4412/16).  

Η πιο πάνω διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι 

πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ 

μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και 

των υποφακζλων των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των 

εγγράφων τθσ προςφοράσ από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν 

ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, 

πλθμμελισ ςιμανςθ αντιγράφων που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α' 74), μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ 

δομισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με 

νόμο, κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Η ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ, κατά το 

πρϊτο εδάφιο, δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι 

εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, αλλά μόνο τθ διευκρίνιςθ ι 

ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί 

(άρκρο 102, παρ.2, Ν.4412/16).  

Η διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ δεν πρζπει να ειςάγει διακρίςεισ, άνιςθ μεταχείριςθ των 

οικονομικϊν φορζων ι να ζχει ωσ ςυνζπεια ευνοϊκι μεταχείριςθ ςυγκεκριμζνου οικονομικοφ 

φορζα ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. (άρκρο 102, παρ.3, Ν.4412/16) 

Η επιτροπι διαγωνιςμοφ  μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν, μζςα ςε 

εφλογθ προκεςμία θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία 

κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ που 

ζχουν υποβάλει, αν περιζχει αςάφειεσ ιςςονοσ ςθμαςίασ ατζλειεσ, επουςιϊδεισ παραλείψεισ ι 

πρόδθλα τυπικά ι υπολογιςτικά ςφάλματα που θ ανακζτουςα αρχι κρίνει ότι μπορεί να 

κεραπευκοφν. Η διευκρίνιςθ αυτι δεν πρζπει να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ουςιϊδθ αλλοίωςθ τθσ 

προςφοράσ και δεν πρζπει να προςδίδει ακζμιτο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

προςφορά ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ. (άρκρο 102, παρ.4, Ν.4412/16)  

Η παροχι τθσ δυνατότθτασ διευκρινίςεων ςτον προςφζροντα ι υποψιφιο, ςφμφωνα με τισ 

παραγράφουσ 1 ζωσ 4, είναι υποχρεωτικι για τθν ανακζτουςα αρχι, αν επίκειται αποκλειςμόσ του 

από τθ διαδικαςία, λόγω αςαφειϊν των δικαιολογθτικϊν και εγγράφων τθσ προςφοράσ (άρκρο 102, 

παρ.5, Ν.4412/16). 

 

ΑΘΟ 13ο: Απόρριψθ προςφορϊν 

 

1. Κάκε ζλλειψθ δικαιολογθτικοφ του άρκρου 8 «Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν» που κα διαπιςτωκεί 

μετά από ζλεγχο, κα ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.  

2. Ρροςφορά που ορίηει μικρότερο από το ηθτοφμενο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

3. Ρροςφορά θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

τθσ παροφςασ διακιρυξθσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

4. Ρροςφορά θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, ι είναι υπό αίρεςθ, ι κζτει όρο 

αναπροςαρμογισ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 

ΑΘΟ 14ο: Δθμοςίευςθ 
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Η Ανακζτουςα αρχι κα μεριμνιςει για τα ακόλουκα:  

 τθ δθμοςίευςθ τθσ περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ ςτισ προβλεπόμενεσ εφθμερίδεσ.  

 τθν ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου, τθ δθμοςίευςθ περίλθψθσ τθσ παροφςασ ςτθ 

Διαφγεια,  

 τθν καταχϊρθςθ ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.) και ςτο 

Εκνικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ)21.  

Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ βαρφνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρκρο 4 του ν. 3548/2007 όπωσ προςτζκθκε 

με το άρκρο 46 του Ν.3801/09). 

 

ΑΘΟ 15ο : Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν -Ανακιρυξθ προςωρινοφ αναδόχου 

 

Η θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερεισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και περί ϊρα 11:00 π.μ.μζςω των αρμόδιων 

πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των 

κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν. Κατά τθν 

προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα γίνεται αποςφράγιςθ των θλεκτρονικϊν (υπό)φακζλων 

«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ και Τεχνικι Ρροςφορά», όλων των υποψθφίων. 

Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςυντάςςει πρακτικά αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. Ανεξάρτθτα από τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ, ιτοι 

ποιεσ προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ και ποιεσ απορριπτζεσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει 

ςτο άνοιγμα όλων των οικονομικϊν προςφορϊντων διαγωνιηομζνων, δθλαδι και όςων οι 

προςφορζσ κρίκθκαν απορριπτζεσ από πλευράσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικισ 

προςφοράσ22. Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ κατά τθν αποςφράγιςθ, αντί τθσ μονογραφισ που κζτει το 

αρμόδιο όργανο επί των αιτιςεων ςυμμετοχισ και των προςφορϊν, μπορεί να γίνεται χριςθ 

μθχανικοφ μζςου (διάτρθςθ), με το οποίο κα αποτυπϊνεται θ θμερομθνία και θ ϊρα 

αποςφράγιςθσ. 

Τα αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων, επικυρϊνονται με μία μόνο απόφαςθ τθσ 

Οικονομικισ Επιτροπισ, θ οποία κοινοποιείται μζςω του ςυςτιματοσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ μαηί 

με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν23και 

ανακθρφςςεται ο προςωρινόσ ανάδοχοσ. 

Η κατακφρωςθ γίνεται τελικά ςτον πάροχο με τθ χαμθλότερθ τιμι εκ των παρόχων των οποίων οι 

προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ. Ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν ίδια ακριβϊσ τιμι. Στθν περίπτωςθ αυτι θ 

ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που 

υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Η κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου και 

παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων (άρκρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί  προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με  τισ διατάξεισ του 

Βιβλίου ΙV (άρκρα 345 ζωσ 374) του ν. 4412/2016 και του Ρ.Δ 39/17 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ 

Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ)». 

                                                 
21

Η ελάχιςτθ προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ανζρχεται ςε δζκα (15) θμζρεσ από τθν θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ (άρκρο 121 παρ 1 Ν.4412/16 όπωσ αντικατ. με τθ παρ 19 του 
άρκρου 43 Ν.4605/19). 
 
22Άρκρο 100 παρ. 4 Ν. 4412/16, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 10α του αρκ. 43 Ν. 4605/19. 
23

Ραρ 4α άρκρου 100 Ν.4412/16 όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ 4α του άρκρου 33 Ν.4608/19  . 
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ΑΘΟ 16ο: Ρρόςκλθςθ για υποβολι δικαιολογθτικϊν 

 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ επιτροπι διαγωνιςμοφ ειδοποιεί θλεκτρονικά μζςω του 

ςυςτιματοσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («υποψιφιο 

ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα, που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) των δικαιολογθτικϊν, όπωσ κακορίηονται ςτο 

παρόν άρκρο, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων 

αποκλειςμοφ και τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ,.  

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ υποβάλλει μζςω του 

Συςτιματοσ τα δικαιολογθτικά που περιγράφονται ωσ κατωτζρω ςτο παρόν άρκρο. Με τθν 

παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το Σφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 

αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ςε αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 

κατακφρωςθ.  

Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται από τον προςφζροντα εντόσ (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν 

θλεκτρονικι υποβολι και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι  ακριβζσ αντίγραφο  ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 1 Ν.4250/14) ςτθν αρμόδια υπθρεςία, (προσ το πρωτόκολλο τθσ Διεφκυνςθσ 

Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου, οδόσ Καπλάνθ 9, Ιωάννινα τ.κ 45444) ςε ςφραγιςμζνο 

φάκελλο ο οποίοσ παραδίδεται ςτο αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ.Τα αποδεικτικά τα οποία 

αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα μπορεί να γίνονται αποδεκτά και  με απλι φωτοτυπία εφόςον 

ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβεια τουσ24 Η Υπεφκυνθ Διλωςθ 

πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ25 .Τα δικαιολογθτικά αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθ 

διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 103 Ν.4412/16. 

 

H ανακζτουςα αρχι δζχεται ωσ επαρκι απόδειξθ του ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν εμπίπτει ςε 

καμία από τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 73 του Ν. 4412/16 (Αϋ147), όπωσ 

περιγράφονται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ:  

α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΕΛΛΘΝΕΣ ΡΟΛΙΤΕΣ: 

(1)Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου που ζχει εκδοκεί ζωσ τρείσ μινεσ πριν τθν υποβολι του26, από 

το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν εισ βάροσ τουσ αμετάκλθτθκαταδικαςτικι απόφαςθ, για 

κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 ιτοι :  

Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 

δραςτθριότθτεσ, παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, για κάποιο από τα 

αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ 

δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. 

Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ 

αποφάςεισ, οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να προςκομίςουν τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό 

καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 

Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:  

                                                 
24

Με τθν παρ.7αε του άρκρου 43 Ν.4605/19 προςτίκεται παρ 13 ςτο άρκρο 80 Ν.4412/16 
25

Ραρ 12 περ ε άρκρου 80 Ν.4412/16 θ οποία προςτζκθκε με τθν παρ 7αδ του άρκρου 43 Ν.4605/19 
26

Παρ 7αδ άρκρου 43 Ν.4605/19 με τθν οποία προςτζκθκε νζα παράγραφοσ ςτο άρκρο 80 Ν.4412/16   
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αα) Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) , προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και (IKE) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, ςτουσ διαχειριςτζσ. 

ββ) Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), αφορά  τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και 

όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  

δδ) ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων 

εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

(2)Ριςτοποιθτικό που ζχει εκδοκεί ζωσ τρείσ μινεσ πριν τθν υποβολι του27, από το οποίο να 

προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, ειδικισ 

εκκακάριςθσ θ δεν τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι θ από δικαςτιριο θ δεν 

ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ θ δεν ζχουν αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ 

τουσ δραςτθριότθτεσ θ δεν βρίςκονται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 

παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου  

(3)Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει 

ότι, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) κακϊσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. 

Τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά πρζπει να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν 

περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί ζωσ τρείσ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι τουσ28. 

(4) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου,που ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ  μζρεσ 

από τθν υποβολι του29, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τουσ, κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, και αφετζρου ότι 

εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ςχετικισ ειδοποίθςθσ. 

(5)  Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα που ζχουν εκδοκείζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ  θμζρεσ πριν  από 

τθν υποβολι τουσ30ωσ ακολοφκωσ : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΡΟΣΩΡΑ: 

 Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία κακϊσ και τισ 

μεταβολζσ του. 

(6) Τα παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ  

      α. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ φυςικϊν προςϊπων : 

 Εφόςον ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό/ εκπρόςωπό τουσ, απαιτείται 

ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο ι ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ 

υπογραφισ από οποιαδιποτε δθμόςια αρχι  

β. ΓΙΑ  ΘΜΕΔΑΡΑ ΝΟΜΙΚΑ ΡΟΣΩΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ 

Νομιμοποιθτικά ζγγραφα  νομικϊν προςϊπων ωσ ακολοφκωσ : 

β.1)Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι Ανωνφμου Εταιρείασ (ΑΕ) ι Εταιρείασ 

Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (ΕΡΕ) : 
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α) Το τθροφμενο ςτθν αρμόδια κατά περίπτωςθ διοικθτικι ι δικαςτικι αρχι τελευταίο ιςχφον 

καταςτατικό τθσ ςυμμετζχουςασ ςτο διαγωνιςμό εταιρείασ,  

β) Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ, από τθν οποία να 

προκφπτει θ αρχικι καταχϊρθςθ τθσ εταιρείασ, κακϊσ και οι τυχόν μεταβολζσ που ζχουν επζλκει 

ςτο νομικό πρόςωπο και τα όργανα διοίκθςθσ αυτισ, με ανάλογθ μνεία ςτα αντίςτοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι προςωπικισ εταιρείασ (ΟΕ ι ΕΕ  θ Ι.Κ.Ε)       

α) Το ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ και όλων των τροποποιιςεων αυτοφ, κακϊσ και το 

τελευταίο ςε ιςχφ καταςτατικό τθσ εταιρείασ. 

β) Ριςτοποιθτικό περί μεταβολϊν τθσ εταιρείασ από τθν αρμόδια αρχι. 

Ραραςτατικά  εκπροςϊπθςθσ νομικϊν  προςϊπων  ωσ ακολοφκωσ : 

 Ρρακτικά αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςε περίπτωςθ Α.Ε.), απόφαςθ των 

διαχειριςτϊν (ςε περίπτωςθ Ε.Ρ.Ε. ι Ο.Ε. ι Ε.Ε.) ι απόφαςθ του δεςμεφοντοσ φυςικοφ 

προςϊπου ι οργάνου, κάκε προςφζροντοσ για τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ του ςτο 

διαγωνιςμό, για τον οριςμό του νομίμου εκπροςϊπου κακϊσ και του τυχόν αντικλιτου του 

ςτο διαγωνιςμό (εκτόσ εάν θ εξουςία προσ εκπροςϊπθςθ του υπογράφοντοσ απορρζει από 

το καταςτατικό ι άλλθ πράξθ που ζχει δθμοςιευκεί κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ).  

 Στθν περίπτωςθ κοινοπραξίασ προςκομίηεται το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ τθσ 

κοινοπραξίασ.  

 Σε  περίπτωςθ ζνωςθσ, πρακτικά αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςε περίπτωςθ 

Α.Ε.) ι απόφαςθ των διαχειριςτϊν (ςε περίπτωςθ Ε.Ρ.Ε. ι Ο.Ε. ι Ε.Ε. θ Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΡΑ ΡΟΣΩΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά . 

Σθμειϊνεται ειδικά ότι: 

Εάν ςε κάποια Χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά, ι αν αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ, 

δφναται να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ βεβαίωςθ του ενδιαφερόμενου, ι όπου δεν προβλζπεται 

θ ζνορκθ βεβαίωςθ από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ- μζλουσ ι 

τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Στθν κατά 

τα άνω υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα 

ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ 

καταςτάςεισ. 

Τα αλλοδαπά ζγγραφα που κα υποβλθκοφν πρζπει υποχρεωτικά να ςυνοδεφονται με 

επικυρωμζνθ μετάφραςθ31 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ,  

(2) Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΡΟΣΦΕΟΝΤΩΝ ΡΟΥ ΥΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΘ ΡΟΣΦΟΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προςφζροντα που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ. 

(7) Δικαιολογθτικά απόδειξθσ επαγγελματικισ ικανότθτασ και οικονομικισ επάρκειασ32 
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Ρροσ απόδειξθ τθσ Οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ του προςφζροντοσαπαηηείηαη λα 

πξνθχπηεη φηη ην χςνο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θάζε έηνπο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο είλαη ίζν ή 

κεγαιχηεξν κε ην 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε Φ.Π.Α . ηεο ππφ αλάζεζε ππεξεζίαο. 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 
(3) τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ χριςεισ 
δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ με το 50% του προχπολογιςμοφ με 
Φ.Ρ.Α .  τθσ υπό ανάκεςθ υπθρεςίασ 
Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δεν υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ ιςολογιςμϊν, υπεφκυνθ διλωςθ 

περί του φψουσ του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν κατά τθ διάρκεια των τριϊν (3) τελευταίων 

χριςεων με αιτιολόγθςθ τθσ απαλλαγισ του από τθν υποχρζωςθ ζκδοςθσ ιςολογιςμϊν (π.χ. μνεία 

νομικισ διάταξθσ κλπ). 

 

(8)Δικαιολογθτικά απόδειξθσ Ρροτφπων Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ 

Ριςτοποιθτικό που ζχει εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ 

φορζασ ςυμμορφϊνεται με το απαιτοφμενο πρότυπο διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

 

 κατά ISO 9001ι ιςοδφναμο για το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ (εργαςίεσ ςυλλογισ και 

μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων) το οποίο κα πρζπει να ζχει εκδοκεί από 

διαπιςτευμζνο φορζα. 

κατά ISO 14001ι ιςοδφναμο για το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ (εργαςίεσ ςυλλογισ και 

μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων) το οποίο κα πρζπει να ζχει εκδοκεί από 

διαπιςτευμζνο φορζα. 

 κατά ΟΗSAS 18001 ι ISO 45001ι ιςοδφναμο για το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ (εργαςίεσ 

ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων) το οποίο κα πρζπει να ζχει 

εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα. 

 

(9)Ζνορκθ διλωςθ που ζχει εκδοκεί ζωσ τρείσ μινεσ πριν τθν υποβολι τουενϊπιον 

ςυμβολαιογράφου του Νόμιμου εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ςτισ ικανότθτεσ του οποίου 

ςτθρίηεται ο προςφζρων, ότι κα παρζχει τθν δάνεια ικανότθτα του ( τεχνικι /οικονομικι ) ςτον 

προςφζροντα για χρονικό διάςτθμα ίςο τουλάχιςτον με το προβλεπόμενο χρόνο υλοποίθςθσ τθσ 

προμικειασ.  

 

(10) Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ 

Εργαςιακϊν Σχζςεων ,που ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του33  από το 

οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ 

φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 

προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ.» . 

Μζχρι τθ πλιρθ λειτουργία του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, το πιςτοποιθτικό ΣΕΡΕ  μπορεί να 

αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα34, θ οποία ζχει ςυνταχκεί μετά τθν 
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κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ35, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά  τθν ζκδοςθ 

του πιςτοποιθτικοφ. 

Η ανωτζρω ρφκμιςθ  καταλαμβάνει και τισ εκκρεμείσ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ για τισ οποίεσ, κατά 

το χρόνο ζναρξθσ ιςχφοσ του Ν.4605/19 ( ιτοι 1-4-2019 ) δεν ζχει εκδοκεί πράξθ κατακφρωςθσ. 

 

 

Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων ( 

δάνεια ικανότθτα ) ,οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν του παρόντοσ άρκρου προσ απόδειξθ ότι πλθροφν τα ςχετικά 

κριτιρια επιλογισ και ότι δεν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τουσ όπωσ αυτοί περιγράφονται 

ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ  

Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει οποιοδιποτε 

τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ,οφείλει να δθλϊςει τα τμιματατθσ 

ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει ςτον υπεργολάβο  και θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ 

ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο 

άρκρο 7 τθσ παροφςασ  διακιρυξθσ  και με τθ προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του παρόντοσ 

άρκρου  , εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να 

ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα 

τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 

υπoβλικθκαν και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ των δζκα (10) 

θμερϊν36, αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει 

αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία 

υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από 

τισ αρμόδιεσ αρχζσ. (παρ 2 άρκρου  103 Ν.4412/16 )37 

Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, 

ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016 είναι ψευδι ι ανακριβι, απορρίπτεται θ προςφορά 

του προςωρινοφ αναδόχου και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104, καταπίπτει υπζρ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, που είχε προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 72, 

εφόςον είχε προςκομιςκεί και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 

επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων 

ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά 

του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι 

ακριβι διλωςθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.(παρ 3 άρκρου  103 Ν.4412/16 ) 

Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα 

πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, «απορρίπτεται θ προςφορά του 

προςωρινοφ αναδόχου» –  και καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

του, που είχε προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 72, εφόςον είχε προςκομιςκεί, και θ 

κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 
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οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που 

απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα 

απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. (παρ 4 άρκρου  103 

Ν.4412/16 ) 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 

αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του ν. 4412/2016  θ 

κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που 

απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια θ 

διαδικαςία ματαιϊνεται. (παρ 5 άρκρου  103 Ν.4412/16) 

Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 

από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπι αξιολόγθςθσ) ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν 

ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ 2 του άρκρου 103 Ν.4412/16  και τθ 

διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ 

απόφαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τισ παραγράφουσ 3, 4 ι 5 του άρκρου 103 

Ν.4412/16  είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω 

δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 . (παρ 6 άρκρου  

103 Ν.4412/16) 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςκεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 

κατατζκθκαν, κατά τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςτισ διατάξεισ Ν. 4412/16 . (παρ 7 

άρκρου  103 Ν.4412/16)38 

 

ΑΘΟ 17ο: Κρίςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ 

 

1. Η Επιτροπι του διαγωνιςμοφ με ειςιγθςι τθσ μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακφρωςθ τθσ υπθρεςίασ για ολόκλθρεσ τισ ποςότθτεσ ι για μεγαλφτερεσ ι μικρότερεσ 

ποςότθτεσ από τισ αναγραφόμενεσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο αρ.105 του Ν.4412/16. Για 

κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προμθκευτι. 

β. Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα άρκρα 103 και 

106 του Ν.4412/16. 

 

ΑΘΟ 18ο:Κατακφρωςθ-  Σφναψθ ςυμφωνθτικοφ39 

 

Στθν απόφαςθ κατακφρωςθσ αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 360 και επόμενα. 

Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που 

δεν ζχει αποκλειςκεί οριςτικά εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο μζςω ΕΣΗΔΗΣ. 
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Η απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι 

δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα 

αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ, θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον 

και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α) Πταν παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ 

άςκθςθσ, παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ 

Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί 

απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 και 

β) Πταν ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με 

τα άρκρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται και 

γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ 

υποβάλλει, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 

οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του 

προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ 

κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο 

ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 

Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 

προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του 

προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ 

ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. 

Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να 

υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ 

διαδικαςία του άρκρου 103 για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει 

για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν 

περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 106. 

 

ΑΘΟ 19ο: Διάρκεια  ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ 

 

Η διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου 

από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνθτικοφ ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρκρο 38 του Ν. 4412/2016 ςε 

ςυνδυαςμό με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1 άρκρο 11 τθσ υπ’ αρικμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 

Βϋ/23.05.2017),για δφο (2) μινεσ. 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να παρατακεί, φςτερα από ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν, με τθν 

προχπόκεςθ ότι  δεν κα υπάρξει κατά τον χρόνο τθσ παράταςθσ υπζρβαςθ ποςοτιτων όπωσ 

αυτζσ  αναφζρονται μονοςιμαντα ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

ΔΑΡΑΝΘ 
ΑΝΑ 

ΤΟΝΟ 

ΜΕΓΙΣΤΘ 
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ΣΕ 

ΤΟΝΝΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
 ΡΟΣΟΤΘΤΑ  

ΓΙΑ 
ΔΥΟ ΜΘΝΕΣ 
ΣΕ ΤΟΝΝΟΥΣ ΔΑΡΑΝΘ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΡΟΑΙΕΣΘΣ 

50% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΡΟΣΟΥ 

ΡΟΑΙΕΣΘΣ 
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ΜΕ 
ΡΟΑΙΕΣΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

ΜΕ 
ΡΟΑΙΕΣΘ 
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54,00 300 600 32.400,00 300,00 16.200,00 900,00 48.600,00 

54,00 200 400 21.600,00 200,00 10.800,00 600,00 32.400,00 

54,00 500 1000 54.000,00 500,00 27.000,00 1.500,00 81.000,00 

        
ΣΥΝΟΛΟ 

  
108.000,00 1.000,00 54.000,00 3.000,00 162.000,00 

Φ.Ρ.Α. 24% 
  

25.920,00 
   

38.880,00 

ΣΥΝ. 
ΔΑΡΑΝΘ 

  
133.920,00 

   
200.880,00 

 

και όχι παραπάνω από 2 μινεσ. 

ΑΘΟ 20ο: Εγγυιςεισ 

 

α) Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό40 

Το φψοσ τθσ εγγφθςθ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςε χρθματικό ποςό, που αντιςτοιχεί ςτο 2% επί του 

ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ ομάδασ ι ομάδων που ςυμμετζχει (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 

Φ.Ρ.Α.). εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ προ ΦΡΑ, με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ. (άρκρο 72 

παρ.1α του Ν.4412/16).  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι 

θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.  

Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του 

χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ιτοι εκατόν ογδόντα (180) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ 

υποβολισ προςφορϊν). Η ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον 

προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ 

εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια 

ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 73 ζωσ 78, δεν 

προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ δικαιολογθτικά ι δεν 

προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον 

ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. 

H εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

αα) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ  ι τθν ζκδοςθ 

απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και 

ββ) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ  ζνδικων βοθκθμάτων προςωρινισ δικαςτικισ 

Ρροςταςίασ  ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν, και 

γγ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με το άρκρα 

35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α’ 52), εφόςον απαιτείται. 

Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ “ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ : α) λιξθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και μθ 

ανανζωςθσ αυτισ και β) απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί 

ενδικοφανισ προςφυγι ι ζνδικο βοικθμα ι ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ 
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ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι ζνδικων βοθκθμάτων ι ζχει λάβει χϊρα παραίτθςθσ από το 

δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριφκεί αμετακλιτωσ. 

β) Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Τα φψοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ προ 

ΦΡΑ και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. Η 

εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι 

όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του κυρίου του ζργου 

ζναντι του αναδόχου. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από 

τον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ των ειδϊν πλζον 2 μινεσ. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο τθσ προμικειασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των προσ 

προμικεια ειδϊν από τθν αρμόδια επιτροπι και τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων μεταξφ των 

δφο ςυμβαλλόμενων. 

Οι προαναφερόμενεσ εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα 

κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και 

ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται 

από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 

Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί 

παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται 

μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυιςεισ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:  

o τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  

o τον εκδότθ 

o τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,  

o τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,  

o το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,  

o τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 

οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ,  

o τουσ όρουσ ότι:  

- θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 

δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και  

- ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 

ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,  

o τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και τθν 

θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,  

o τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ ,  

o τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ 

εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ 

εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και  

o ςτθν περίπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ. 

Η ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.  

ΑΔΑ: Ω7ΖΗΩΕΩ-ΨΛΣ



Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται 

παρατθριςεισ, θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα 

προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

Οι ανωτζρω εγγυιςεισ εκδίδονται και κα πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνεσ ςφμφωνα με τα 

υποδείγματα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 

ΑΘΟ 21ο: Εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

 

21.1 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται: α) οι διατάξεισ του Ν.4412/16, β) οι όροι τθσ 

παροφςασδιακιρυξθσ και γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ επιβάλλεται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το 

δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 

Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με όςα 

προβλζπονται ςτα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ 

δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ 

τουσ. 

 

21.2 Υπεργολαβία 

21.2.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω 

ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Η τιρθςθ των 

υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ 

του κυρίου αναδόχου.  

21.2.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν 

ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ 

ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε 

αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ 

πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν 

ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ 

ςυνεργαςίασ.41. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 

υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ 

ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των 

τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει 

ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

21.2.3. Η ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 

υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ  διακιρυξθσ  και με τθ 
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προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 16 τθσ παροφςασ  διακιρυξθσ , εφόςον το(α) 

τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι 

υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 

2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι 

τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται 

να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του 

άρκρου 131 του ν. 4412/2016.  

Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 202 του Ν.4412/16: 

α. Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ ποςότθτα που 

παραδόκθκε υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο 

όργανο, 

β. παραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υπό προμικεια είδθ, 

γ. ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 

εκπτϊςεισ, 

δ. εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 

αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ.  

 

ΑΘΟ 22ο: Διοικθτικζσ προςφυγζσ ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ 

 

Διαφορζσ που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, οι οποίεσ εκδίδονται ι ςυντελοφνται μετά 

τθν 26θ Ιουνίου  2017 διζπονται από τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΙV (άρκρα 345 ζωσ 374)42 του ν. 

4412/2016 και του Ρ.Δ 39/17 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ 

Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ)». Ειδικότερα, κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι 

είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμιά 

από πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διακιρυξθσ, 

δικαιοφται να αςκιςει ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ προδικαςτικι προςφυγι, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ 

νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του, ςφμφωνα με το αρκ. 360 επ. Ν. 

4412/16. Οι προκεςμίεσ άςκθςθσ τθσ προςφυγισ ορίηονται ςτισ διατάξεισ του αρκ. 361 Ν. 4412/16. 

Ειδικά για προςφυγι κατά τθσ διακιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 15 

θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η προςφυγι υποβάλλεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ τυποποιθμζνου εντφπου, όπωσ αυτό 

παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα I του Ρ.Δ 39/17 (άρκρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016και §2 άρκρου 8 ΡΔ 

39/17). 

Η προςφυγι κατατίκεται ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ και κοινοποιείται με μινυμα 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν ΑΕΡΡ. Ωσ θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφυγισ κεωρείται θ 

θμερομθνία θλεκτρονικισ καταχϊριςθσ αυτισ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ. 

Η προδικαςτικι προςφυγι υποβάλλεται θλεκτρονικά  με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ειδικισ φόρμασ του 

Συςτιματοσ και τθν επιςφναψθ του ςχετικοφ εγγράφου ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf το οποίο 

φζρει ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ. 
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Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), θ οποία πιςτοποιείται από τθ 

Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ και Υποςτιριξθσ του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και 

Ρροςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ, ι ςε περίπτωςθ 

που θ διαγωνιςτικι διαδικαςία δεν διενεργείται μζςω του ΕΣΗΔΗΣ, θ προδικαςτικι προςφυγι 

κατατίκεται θλεκτρονικά ςτθν ΑΕΡΡ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail). 

 

ΑΘΟ 22ο Α: Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων43 

 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ δυνάμει των 

άρκρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ 

ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, 

από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το 

δθμοτικό ςυμβοφλιο , φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ. Οι προςφεφγοντεσ 

λαμβάνουν γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ, ςϊμα τθσ οποίασ τουσ κοινοποιείται με δικι τουσ 

φροντίδα. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 

προςφυγι. 

Διοικθτικζσ προςφυγζσ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ εκτόσ από τουσ λόγουσ που 

αναφζρονται ανωτζρω δε γίνονται δεκτζσ, οφτε εξετάηονται. 

Κατά τα λοιπά ιςχφει θ κείμενθ νομοκεςία που διζπει τθ δικαςτικι προςταςία κατά το ςτάδιο που 

προθγείται τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ κρατικϊν προμθκειϊν. 

Οι διοικθτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται εγγράφωσ ςτο Γραφείο πρωτοκόλλου, προκειμζνου να 

πρωτοκολλθκοφν και να κατατεκεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

 

ΑΘΟ 22Ο Β: Ζκπτωςθ αναδόχου 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από 

κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, φςτερα από 

γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/16, 

β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε 

τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο 

παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν.4412/16, 

Ο ανάδοχοσ  δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν: 

α) Η ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με 

ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (αρ. 204 του ν.4412/16). 

Στον ανάδοχο  που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, επιβάλλεται, 

με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου , φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ  επιτροπισ, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 

καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των 

ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του 

παρόντοσ νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του Ν.4412/16. 
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Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΘΟ 23ο: Μονομερισ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Η ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει 

αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΘΟ 24ο: Τρόποσ πλθρωμισ-κρατιςεισ 

 

Ο Ανάδοχοσ αμείβεται ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ τθσ αμοιβισ του, όπωσ προκφπτει από τθν 
Οικονομικι του Ρροςφορά και τισ πιςτοποιοφμενεσ από τθν Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ 
ςφμβαςθσ υπθρεςίεσ που ζχουν παραςχεκεί ανά μινα. 

Για τθν πλθρωμι του ο Ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει μθνιαίο Τιμολόγιο, το οποίο 
παραλαμβάνεται από τθν αρμόδια Υπθρεςία του Διμου και πιςτοποιεί τθν εκτζλεςθ των ανάλογων 
εργαςιϊν 

 Το είδοσ των εργαςιϊν. 

 Οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν που ολοκλθρϊκθκαν. 

 Το πλθρωτζο ποςό 

 Ο αναλογϊν Φ.Ρ.Α. 
Με τθν κατάκεςθ του τιμολογίου ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα ακόλουκα 

δικαιολογθτικά για τθν είςπραξθ του: 
1. Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ 
2. Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυςικό 

πρόςωπο, ι τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ προσ τουσ απαςχολοφμενουσ με ςφμβαςθ 
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ όταν πρόκειται για  νομικό πρόςωπο. Οι ςυμπράξεισ και κοινοπραξίεσ 
αποδεικνφουν τθν αςφαλιςτικι ενθμερότθτα όλων των μελϊν τουσ. 

3. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολισ κρατιςεων που πικανόν ορίηουν οι ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ακόμα να προςκομίςει κατ' αίτθςθ του εργοδότθ και οποιοδιποτε 

άλλο δικαιολογθτικό απαιτείται από τθν ελλθνικι νομοκεςία για τθν πλθρωμι τθσ απαίτθςθσ. 
Διευκρινίηεται ότι: 

(α) Ο Ανάδοχοσ είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, οφειλζσ, τζλθ 
και άλλεσ πλθρωμζσ ςτα Ταμεία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Υγειονομικισ Ρερίκαλψθσ και 
Συντάξεων, Επαγγελματικϊν, Δθμόςιων ι άλλων φορζων, όπωσ ΕΦΚΑ κλπ. 

(β)  Η ςυμβατικι αμοιβι δεν περιλαμβάνει Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ. Ο φόροσ αυτόσ κα 
καταβάλλεται επιπλζον ςτον Ανάδοχο, με τθν πλθρωμι κάκε Λογαριαςμοφ. 

(γ)  Σε περίπτωςθ καταλογιςμοφ προςτίμου ςτον Ανάδοχο, το καταλογιςκζν ποςό αφαιρείται 
από το πλθρωτζο ποςό του μθνιαίου τιμολογίου.  
Οι πλθρωμζσ ολοκλθρϊνονται μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν ζγκριςθ του 

πρωτοκόλλου παραλαβισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν υποβλθκεί ζγκαιρα τα ωσ άνω 
δικαιολογθτικά. Αν θ πλθρωμι κακυςτεριςει, χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου πζραν του μθνόσ, 
εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία για τόκουσ υπερθμερίασ. 
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Η ςυμβατικι αμοιβι του Αναδόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ (όπωσλειτουργικά ζξοδα, ζξοδα 
μετακινιςεων, πρόςκετα ειδικά και γενικά ζξοδα και κάκε δαπάνθ μθ ρθτά κατονομαηόμενθ εδϊ 
και ςτα λοιπά άρκρα τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ. και των λοιπϊν ςτοιχείων τθσ ςφμβαςθσ, αναγκαία όμωσ 
για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν επιτυχι εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του) και το 
εργολαβικό του κζρδοσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των υπθρεςιϊν. Οι πλθρωμζσ που αναλογοφν ςτα 
τζλθ διάκεςθσ των απορριμμάτων ςτο Εργοςτάςιο Επεξεργαςίασ Αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων και 
τελικισ διάκεςθσ ςε Χ.Υ.Τ.Υ. βαρφνουν αποκλειςτικά τον Διμο Ιωαννιτϊν. 

Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ. 
 

Το τιμολόγιο ςυνοδευόμενο από τα απαραίτθτα ςχετικά κα παραδίδεται από τον Ρρομθκευτι ςτθν 

αρμόδια Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ – Ραραλαβισ τθσ Σφμβαςθσ. 

Η πλθρωμι τθσ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει για το 100% τθσ αξίασ του εκάςτοτε 

τιμολογίου, αφοφ υπογραφοφν τα ςχετικά Ρρωτόκολλα Ροςοτικισ Ραραλαβισ από τισ αρμόδιεσ 

Επιτροπζσ.  

Στισ ςυμβάςεισ για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτο τα εξισ δικαιολογθτικά: 

α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ που αφορά θ πλθρωμι ι του ςυνόλου του 

ςυμβατικοφ αντικείμενου ςφμφωνα με το άρκρο 219. β) Τιμολόγιο του αναδόχου. γ) Ριςτοποιθτικά 

Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ (άρκρο 200 παρ.5 του Ν.4412/16). Ρζραν των 

ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, 

μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ 

νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. (άρκρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16).  

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ 

κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ ( Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων), θ 

οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ 

ςφμβαςθσ. Επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων διενεργείται κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 

πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ ( Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν) θ οποία 

υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ 

ςφμβαςθσ.Επί  τθσ κράτθςθσ αυτισ υπολογίηεται χαρτόςθμο 3% και επί του χαρτοςιμου Ο.Γ.Α 

20% 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ . 

 

ΑΘΟ 25Ο :Διαδικαςία επίλυςθσ  διαφορϊν  

 

Η  παροφςα ςφμβαςθ  διζπεται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία και κάκε διαφορά που κα προκφψει 

μεταξφ του Διμου  και του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν εκτζλεςθ, τθν εφαρμογι θ γενικά τισ 
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ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα εδρεφοντα ςτο Νομό  αρμόδια 

δικαςτιρια. Είναι αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι διευκζτθςθ των διαφορϊν που 

ενδεχόμενα να αναφφονται μεταξφ τουσ. 

ΑΘΟ 26Ο :Ρεριγραφι Φυςικοφ αντικειμζνου 

 

Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν από τον Ανάδοχο περιγράφονται αναλυτικά:  

1. Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Ραμβϊτιδασ 
Ο Ανάδοχοσ κα διακζςει τον κατάλλθλο εξοπλιςμό και το απαραίτθτο προςωπικό για τθν 

αποκομιδι των απορριμμάτων για διάςτθμα δφο (2) μθνϊν των παρακάτω περιοχϊν: 

Δθμοτικι Ενότθτα Ραμβϊτιδασ: Κοινότθτεσ Ανατολικισ, Βαςιλικισ, Δαφνοφλασ, 

Δροςοχωρίου, Ηλιόκαλθσ, Καςτρίτςθσ, Κατςικά (Ζδρα Δθμ. Ενότθτασ), Κουτςελιοφ, Κράψθσ, 

Λογγάδων, Μουηακαίων, Ρλατανιάσ, Ρλατάνου και Χαροκοπίου.  

Η αποκομιδι των απορριμμάτων ςτθ Δ.Ε. Ραμβϊτιδασ κα πραγματοποιείται ωσ εξισ:  

Α) Κοινότθτεσ Ανατολικισ, Βαςιλικισ, Δαφνοφλασ, Ηλιόκαλθσ, Κράψθσ,  Μουηακαίων, 

Ρλατανιάσ, Ρλατάνου και Χαροκοπίου:  Δφο (2) φορζσ τθν εβδομάδα τουσ χειμερινοφσ μινεσ (01.10 

ωσ και 31.03) και τρεισ (3) φορζσ τθν εβδομάδα για τουσ κερινοφσ μινεσ (01.04 ωσ και 30.09). 

Β) Κοινότθτεσ Κουτςελιοφ, Δροςοχωρίου, Λογγάδων και Καςτρίτςασ: Τρεισ (3) φορζσ τθν 

εβδομάδα για ολόκλθρθ τθ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  

Γ) Κοινότθτα Κατςικά: Ζξι (6) φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ περιόδου, 

ςυμπεριλαμβανομζνου και του καταυλιςμοφ φιλοξενίασ προςφφγων του παλιοφ αεροδρομίου.  

Η μζγιςτθ μθνιαία ποςότθτα που κα ςυλλζγεται από τθ Δθμοτικι Ενότθτα Ραμβϊτιδασ 

είναι 300 τόνοι.   

2. Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Μπιηανίου 
Ο Ανάδοχοσ κα διακζςει τον κατάλλθλο εξοπλιςμό και το απαραίτθτο προςωπικό για τθν 

αποκομιδι των απορριμμάτων για διάςτθμα δφο (2) μθνϊν των παρακάτω περιοχϊν: 

Δθμοτικι Ενότθτα Μπιηανίου: Κοινότθτεσ Αμπελειάσ, Αςβεςτοχωρίου, Κόντςικασ, 

Κοςμθράσ, Μανολιάςθσ, Μπιηανίου και Ρεδινισ (Ζδρα Δθμ. Ενότθτασ). 

Η αποκομιδι των απορριμμάτων κα πραγματοποιείται ωσ εξισ:  

Α) Κοινότθτεσ Αμπελειάσ, Αςβεςτοχωρίου, Κόντςικασ, Κοςμθράσ, Μανολιάςθσ και 

Μπιηανίου: Δφο (2) φορζσ τθν εβδομάδα τουσ χειμερινοφσ μινεσ (01.10 ωσ και 31.03) και τρεισ (3) 

φορζσ τθν εβδομάδα για τουσ κερινοφσ μινεσ (01.04 ωσ και 30.09). 

Β)  Κοινότθτα Ρεδινισ: Ρζντε (5) φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ περιόδου, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των κάδων που είναι τοποκετθμζνοι ςτουσ χϊρουσ του Ρανεπιςτθμίου 

Ιωαννίνων.  

Η μζγιςτθ μθνιαία ποςότθτα που κα ςυλλζγεται από τθ Δθμοτικι Ενότθτα Μπιηανίου είναι 

200 τόνοι.   

3. Αποκομιδι Απορριμμάτων ςε περιοχζσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ιωαννιτϊν 
Ο Ανάδοχοσ κα διακζςει τον κατάλλθλο εξοπλιςμό και το απαραίτθτο προςωπικό για τθν 

αποκομιδι των απορριμμάτων για διάςτθμα δφο (2) μθνϊν των παρακάτω περιοχϊν: 

Δθμοτικι Ενότθτα Ιωαννιτϊν: Κοινότθτεσ Νεοχωρόπουλου, Μαρμάρων και Εξοχισ, με όλουσ 

τουσ οικιςμοφσ και τισ ςυνοικίεσ τουσ, με εξαίρεςθ τα press container που βρίςκονται τοποκετθμζνα 

ςτο Γενικό Ρανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Ιωαννίνων. Από τθν Κοινότθτα Σταυρακίου μόνο ο οικιςμόσ 

Σταυράκι.  
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Η αποκομιδι των απορριμμάτων κα πραγματοποιείται ωσ εξισ:  

Α) Κοινότθτα Μαρμάρων:  

o Οικιςμοί Άμμοσ Μαρμάρων, Ολυμπιάδα, Μάρμαρα, Κάτω Μάρμαρα: Τρεισ (3) 

φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ περιόδου.  

o Οικιςμόσ Καρδαμίτςια: Ζξι (6) φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ περιόδου.  

Β)  Κοινότθτα Σταυρακίου: 

o Οικιςμόσ Σταυρακίου: Τρεισ (3) φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ περιόδου. 

Γ)  Κοινότθτα Νεοχωρόπουλου: 

o Οικιςμόσ Νεοχωρόπουλου: Τρεισ (3) φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ περιόδου. 

o Οικιςμόσ Κάτω Νεοχωρόπουλου: Ζξι (6) φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ 

περιόδου. 

Δ)  Κοινότθτα Εξοχισ: Ζξι (6) φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ περιόδου. 

Η μζγιςτθ μθνιαία ποςότθτα που κα ςυλλζγεται από τισ επιλεγμζνεσ περιοχζσ τθσ Δθμοτικισ 

Ενότθτασ Ιωαννίνων είναι 500 τόνοι.   

Επιςθμάνςεισ 
Θα ςυλλζγονται αποκλειςτικά ανάμεικτα ςτερεά αςτικά απόβλθτα με κωδικό ΕΚΑ 20 03 01 

«ανάμεικτα αςτικά απόβλθτα». 

Ωσ χϊροσ διάκεςθσ των απορριμμάτων ορίηεται το Εργοςτάςιο Αςτικϊν Στερεϊν 

Αποβλιτων (ΑΣΑ) Ρεριφζρειασ Ηπείρου ςτο Ελευκεροχϊρι Νομοφ Ιωαννίνων. Τα ςυλλεγόμενα 

απορρίμματα κα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να γίνονται αποδεκτά από το Εργοςτάςιο, εντόσ του 

ωραρίου λειτουργίασ του.  

Η υπθρεςία περιλαμβάνει τθ μθχανικι αποκομιδι των μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αςτικϊν 
απορριμμάτων από τουσ κοινοφσ κάδουσ αποκομιδισ που βρίςκονται ςτισ προαναφερόμενεσ 
περιοχζσ. Δεν περιλαμβάνει τθ ςυλλογι ογκωδϊν, ειδικϊν, οφτε τθ ςυλλογι ανακυκλϊςιμων 
υλικϊν (ςυςκευαςιϊν) που κα πραγματοποιοφνται από τισ υπθρεςίεσ του Διμου. Ο χϊροσ διάκεςθσ 
των απορριμμάτων κα είναι το Εργοςτάςιο Επεξεργαςίασ Στερεϊν Αςτικϊν Αποβλιτων Ρεριφζρειασ 
Ηπείρου, ςτο Ελευκεροχϊρι Νομοφ Ιωαννίνων.    

Θα γίνεται αποκομιδι ανάμεικτων ςτερεϊν αςτικϊν αποβλιτων από το ςφνολο των ειδικϊν 

τροχιλατων κάδων μθχανικισ αποκομιδισ, κάκε χωρθτικότθτασ, που βρίςκονται τοποκετθμζνοι ι 

πρόκειται να τοποκετθκοφν από το Διμο ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ των περιοχϊν που καλφπτει 

θ ςφμβαςθ. Θα ςυλλζγονται επίςθσ απορρίμματα εκτόσ κάδων, ςυςκευαςμζνα ςε πλαςτικζσ 

ςακοφλεσ και κα κακαρίηεται ο χϊροσ γφρω από τουσ κάδουσ από τα μικροαπορρίμματα. 

Δεν κα πραγματοποιείται ςυλλογι από τουσ ειδικοφσ κάδουσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

(ςυςκευαςιϊν – μπλε κάδοσ με ειδικι ςιμανςθ). Επίςθσ, δεν κα πραγματοποιείται ςυλλογι 

ογκωδϊν ςτερεϊν αποβλιτων, ειδικϊν αποβλιτων όπωσ απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ 

εξοπλιςμοφ, μπαταρίεσ και ςυςςωρευτζσ, μεταχειριςμζνα ελαςτικά, οφτε ςυλλογι αδρανϊν υλικϊν 

και υλικϊν κατεδαφίςεων.  

Η ςυλλογι των απορριμμάτων κα ακολουκεί υποχρεωτικά το ωράριο εργαςίασ τθσ 

υπθρεςίασ παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ του Διμου Ιωαννιτϊν για τον 

αποτελεςματικότερο ζλεγχό τθσ. Ο Ανάδοχοσ κα τθρεί κακθμερινό θμερολόγιο εργαςιϊν.  

Ο Εργοδότθσ δικαιοφται να διαλφςει τθ ςφμβαςθ ςτο τζλοσ κάκε μινα λειτουργίασ, από τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ αποηθμίωςθ του Αναδόχου. Για να γίνει αυτό κα 

πρζπει να ειδοποιιςει εγγράφωσ τον ανάδοχο ζνα μινα πριν.  

 

ΑΔΑ: Ω7ΖΗΩΕΩ-ΨΛΣ



ΑΘΟ 27Ο :Λοιπζσ διατάξεισ 

 

1. Η Υπθρεςία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τυχόν μζτρα που κα λθφκοφν από 

οποιαδιποτε δθμόςια αρχι και αυξιςεισ των κάκε φφςεωσ δαπανϊν, φόρων, τελϊν κ.λπ.  

2. Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο προμθκευτισ δεν ζχει δικαίωμα να εκχωριςει ςε 

οποιοδιποτε τρίτο τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ 

του Διμου.  

3. Κανζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ 

να επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ του Διμου.  

 
 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΘΜΑΧΟΣ 

                                                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

 

                                                      ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ - ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ - ΜΔΛΔΣΔ - 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

ΑΘΟ 1ο :Ειδικοί Προι 

 

1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίηει ςυνεχϊσ τθν απόλυτθ υποςτιριξθ του 

μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιεί για τθν αποκομιδι των απορριμμάτων. Οι 

διαγωνιηόμενοι κα υποβάλλουν ςτοιχεία ςχετικά με τθν τεχνικι υποδομι και οργάνωςθ 

που διακζτουν και κα εφαρμόςουν (εξοπλιςμόσ, προςωπικό, άδειεσ κλπ). 

2. Ο ανάδοχοσ τελεί πάντοτε υπό τθν εποπτεία τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Διμου (Υπθρεςία 

παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ), προσ τισ εντολζσ τθσ οποίασ οφείλει ο ίδιοσ και το 

προςωπικό του απόλυτθ ςυμμόρφωςθ, ευριςκόμενοσ ςε ςυνεχι επαφι για να 

πιςτοποιείται και θ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ του. 

3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ Αςτυνομικζσ, Υγειονομικζσ 

και λοιπζσ Διατάξεισ περί κακαριότθτασ και επεξεργαςίασ απορριμμάτων και οδικισ 

κυκλοφορίασ. 

4. Το πάςθσ φφςεωσ και ειδικότθτασ ζμμιςκο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ του ζργου 

αμείβεται και αςφαλίηεται αποκλειςτικά από τον ανάδοχο. Σθμειϊνεται ρθτά ότι 

απαγορεφεται θ απαςχόλθςθ αναςφάλιςτου προςωπικοφ. Σε περίπτωςθ απαςχόλθςθσ 

αλλοδαπϊν κα πρζπει αυτοί να κατζχουν νόμιμθ άδεια εργαςίασ, θ οποία κα κεωρείται από 

τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 

5. Τον εργολάβο βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ενϊ ο ΦΡΑ βαρφνει τον Διμο. Τον 

εργολάβο βαρφνουν επίςθσ οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ παραπάνω δθμοπραςίασ. Οι 

δαπάνεσ επεξεργαςίασ των απορριμμάτων βαρφνουν το Διμο. 

6. Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ και ευκφνθ να παίρνει όλα τα μζτρα που πρζπει για τθν 

αςφάλεια του προςωπικοφ που απαςχολεί για τθν εκτζλεςθ του ζργου και για τθν πρόλθψθ 

ατυχθμάτων ι ηθμιϊν ςε οποιαδιποτε πρόςωπα ι πράγματα. Για ατυχιματα ι ηθμιζσ που 

τυχόν κα ςυμβοφν ςτο προςωπικό του αναδόχου ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ο Διμοσ δεν ζχει 

καμία ευκφνθ. Οι ευκφνεσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο, αςτικζσ και ποινικζσ, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των οικείων νόμων για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ. Σε περίπτωςθ 

βλάβθσ του εξοπλιςμοφ ι οποιονδιποτε τρόπο αδυναμίασ εργαςίασ, ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αντικατάςταςι του με άλλο. 

7. Ωσ ςθμείο για τθν διάκεςθ των απορριμμάτων ορίηεται το Εργοςτάςιο Επεξεργαςίασ 

Στερεϊν Αςτικϊν Αποβλιτων Ρεριφζρειασ Ηπείρου, ςτο Ελευκεροχϊρι Νομοφ Ιωαννίνων. 

Σε περίπτωςθ που είναι αδφνατθ θ χριςθ του εργοςταςίου για οποιονδιποτε λόγο, θ 

διάκεςθ των αποβλιτων, προςωρινι ι οριςτικι, κα γίνει ςε κατάλλθλο χϊρο με τθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και των αρμόδιων υπθρεςιϊν. Απαγορεφεται θ 

ανεξζλεγκτθ απόρριψθ αποβλιτων.  

8. Ο ανάδοχοσ δεν κα πραγματοποιεί αποκομιδι ανακυκλϊςιμων υλικϊν (ςυςκευαςιϊν), που 

κα τοποκετοφνται ςε χωριςτοφσ ειδικοφσ κάδουσ. Η ςφμβαςθ δεν αφορά υπθρεςία 

αποκομιδισ ογκωδϊν για καμία περιοχι. Δεν κα γίνεται αποκομιδι αδρανϊν και υλικϊν 

κατεδαφίςεων, οφτε αποκομιδι ειδικϊν αποβλιτων, όπωσ αποβλιτων θλεκτρικοφ και 

θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, μπαταριϊν, ελαςτικϊν κλπ. Τα απορρίμματα που κα ςυλλζγονται 

πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να γίνονται αποδεκτά ςτο χϊρο διάκεςθσ απορριμμάτων, 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ λειτουργίασ του. Ο Ανάδοχοσ οφείλει είναι ενιμεροσ για τουσ 
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όρουσ λειτουργίασ του χϊρου διάκεςθσ ςτερεϊν αποβλιτων. Απαγορεφεται θ ςυλλογι 

επικίνδυνων, μολυςματικϊν και ραδιενεργϊν αποβλιτων. 

9. Η Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ κα ορίςει και κα γνωςτοποιιςει ςχετικά 

ςτον Ανάδοχο το/τα πρόςωπο/α που κα παρακολουκεί/οφν τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ τθσ 

ςφμβαςθσ και κα καλείται ςτο εξισ «επόπτθσ/ςυντονιςτισ» ι «ομάδα εποπτείασ».  

10. Αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει προσ 

ζγκριςθ ςτθν Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ το εβδομαδιαίο πρόγραμμα 

αποκομιδισ, αναφζροντασ τισ θμζρεσ και ϊρεσ που κα εξυπθρετεί κάκε περιοχι, ςε 

ςυμφωνία με όςα αναφζρονται ςχετικά ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ παροφςασ.  

11. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί θμερολόγιο ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι 

εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, οι ςυλλεχκείςεσ ποςότθτεσ, οι περιοχζσ που 

εξυπθρετικθκαν, θ κακθμερινι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ο 

μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιικθκε, ζκτακτα ςυμβάντα και κάκε άλλο 

ςτοιχείο που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται 

από τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ ι μζλοσ τθσ ομάδασ εποπτείασ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί 

αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο φυλάςςεται 

ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον 

ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του θμερολογίου 

αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι 

παραλαβισ. 

12. Κακθμερινά, πριν ζναρξθ τθσ εργαςίασ, ο επόπτθσ ι μζλοσ τθσ ομάδασ εποπτείασ κα 

πραγματοποιεί οπτικό ι άλλο πρόςφορο ζλεγχο ςτο όχθμα /ςτα οχιματα του Αναδόχου για 

τθ διαπίςτωςθ ότι αυτό /αυτά είναι κενά από απορρίμματα. Ρροσ τοφτο, θ ζναρξθ του 

δρομολογίου πλιρωςθσ του απορριμματοφόρου του Αναδόχου κα γίνεται ςτθν ζδρα τθσ 

Υπθρεςίασ Ραρακολοφκθςθσ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ.  

13. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ακολουκεί το ωράριο εργαςίασ τθσ Υπθρεςίασ 

Ραρακολοφκθςθσ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ και ειδικότερα των οριςμζνων εποπτϊν 

/ςυντονιςτϊν ι μελϊν τθσ ομάδασ εποπτείασ. Τοφτο ςθμαίνει ότι μπορεί να εκτελείται 

εργαςία τόςο ςε θμεριςιο όςο και ςε νυχτερινό ωράριο.  

14. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίηει τα απορρίμματα ςτο χϊρο διάκεςθσ ςε θμζρεσ και 

ϊρεσ που λειτουργεί, για τισ οποίεσ οφείλει να είναι ενιμεροσ.  

15. Δεν οφείλεται αμοιβι ςτον Ανάδοχο για τυχόν ςυλλεχκείςεσ ποςότθτεσ απορριμμάτων από 

αυτόν, που υπερβαίνουν το ανϊτατο μθνιαίο όριο ανά περιοχι, όπωσ ορίςτθκε ςτθν Τεχνικι 

Ρεριγραφι τθσ παροφςασ μελζτθσ.  

16. Δεν οφείλεται αμοιβι ςτον Ανάδοχο για τυχόν ςυλλεχκείςεσ ποςότθτεσ απορριμμάτων 

άλλων πλθν όςων ςυμπεριλαμβάνονται ςτον κωδικό ΕΚΑ 20 03 01 «ανάμεικτα αςτικά 

απόβλθτα 

17. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ακολουκεί το εγκεκριμζνο από τθν Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ 

εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ πρόγραμμα αποκομιδισ. Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ ςτθν εκτζλεςθ 

του εγκεκριμζνου προγράμματοσ αποκομιδισ για περιςςότερο από τρεισ (3) θμζρεσ κατά 

τουσ χειμερινοφσ μινεσ (από 1θ Οκτωβρίου ωσ και 31 Μαρτίου) και δφο (2) θμζρεσ κατά 

τουσ κερινοφσ μινεσ (από 1θ Απριλίου ωσ και 30 Σεπτεμβρίου), θ Υπθρεςία 

παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ προχωρά ςε καταλογιςμό προςτίμου τριακοςίων 

ευρϊ (300 €) ανά θμζρα κακυςτζρθςθσ, που κα αφαιρείται από τθ μθνιαία αμοιβι του 

αναδόχου. Η Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ κα προχωρά ςε καταλογιςμό 

προςτίμου τριακοςίων ευρϊ (300€) ςε κάκε περίπτωςθ που διαπιςτϊςει ότι ο Ανάδοχοσ 

ςυλλζγει ανακυκλϊςιμα υλικά από τουσ ειδικοφσ μπλε κάδουσ, ογκϊδθ απορρίμματα, 

ειδικά απόβλθτα όπωσ απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, 
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χρθςιμοποιθμζνα ελαςτικά και αδρανι υλικά και απόβλθτα κατεδαφίςεων. Σε περίπτωςθ 

που το καταλογιςκζν πρόςτιμο φκάςει ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) του ςυμβατικοφ 

τιμιματοσ, ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.   

18. Το προςωπικό που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κα πρζπει να 

ςυμπεριφζρεται κόςμια προσ τουσ δθμότεσ. Σε περίπτωςθ που αποδεδειγμζνα προκφψει 

τζτοια παράβαςθ, θ Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ δφναται να 

προχωριςει ςε καταλογιςμό προςτίμου μζχρι 50€ ανά περίπτωςθ, που κα αφαιρείται από 

τθ μθνιαία αμοιβι του αναδόχου.  

19. Το προςωπικό που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κα πρζπει να δείχνει 

προςοχι κατά τθν εκκζνωςθ των κάδων απορριμμάτων, ϊςτε να αποφεφγονται κατά το 

δυνατό οι ηθμίεσ. Σε περίπτωςθ που αποδεδειγμζνα προκφψει ηθμία ςτον εξοπλιςμό του 

Διμου, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναλάβει πλιρωσ τθ δαπάνθ αποκατάςταςισ του.  

20. Τυχόν απορρίμματα που κα βρίςκονται εκτόσ των κάδων και πζριξ αυτϊν κα πρζπει να 

ςυλλζγονται επίςθσ. Ο χϊροσ γφρω από τουσ κάδουσ μθχανικισ αποκομιδισ κα πρζπει να 

είναι κακαρόσ μετά τθν εκκζνωςθ και τυχόν μικροαπορρίμματα κα πρζπει να 

απομακρφνονται με χειρονακτικι ςάρωςθ ι άλλο τρόπο.  

21. Το προςωπικό του Αναδόχου κα κάνει απαραιτιτωσ χριςθ των κατάλλθλων μζςων 

ατομικισ προςταςίασ κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ του, όπωσ προβλζπεται ςτισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ για τθν υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων. 

22. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, αμζςωσ μετά τθν υπογραφι ςφμβαςθσ και πριν τθν εγκατάςταςι 

του, να υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ κατάςταςθ που 

να εμφανίηει τον αρικμό κυκλοφορίασ, τον τφπο και τθ χωρθτικότθτα των οχθμάτων που κα 

χρθςιμοποιιςει και τα ονοματεπϊνυμα των οδθγϊν ανά όχθμα, ϊςτε να λάβει τθν 

απαραίτθτθ διαπίςτευςθ ειςόδου ςτο χϊρο διάκεςθσ απορριμμάτων.  

23. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν παροχι ςτοιχείων κάκε είδουσ που ςχετίηονται με τα 

ςυλλεγόμενα απορρίμματα και τθ διαδικαςία αποκομιδισ ςε περίπτωςθ που ηθτθκεί. Ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργάηεται πλιρωσ ςε κάκε ζλεγχο και να διακζςει το 

απαιτοφμενο γι' αυτό προςωπικό. 

 

 Για ότι δεν προβλζπεται και δεν μνθμονεφεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, ιςχφουν τα 

αναγραφόμενα ςτθν μελζτθ τθσ υπθρεςίασ. 

 Ππου υπάρχει διαφοροποίθςθ ανάμεςα ςε μελζτθ και διακιρυξθ, υπεριςχφει θ 

διακιρυξθ. 

 

ΑΘΟ 2ο:Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ - Απαιτιςεισ - Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ 

 

Ππωσ αυτά περιγράφονται ςτθν μελζτθ τθσ υπθρεςίασ και ςτθν παροφςα διακιρυξθ 
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ΑΘΟ 3ο:Μελζτθ 

 

 
 
 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ, ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΕΓΩΝ & ΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΜΘΜΑ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ 

Ταχ. Δ/νςθ: Κωνςταντινουπόλεωσ 6, Τ.Κ. 45 445, Ιωάννινα 
Τθλ. 2651031168, 2651361395. Φαξ: 2651077805 

 

ΜΕΛΕΤΘ 
 

ΡΑΟΧΘ ΥΡΟΣΤΘΙΚΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ  
ΔΘΜΟΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 
 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Τεχνικι Ρεριγραφι 
2. Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ 
3. Τιμολόγιο Μελζτθσ 
4. Γενικι Συγγραφι υποχρεϊςεων  
5. Ειδικι Συγγραφι υποχρεϊςεων  
 
ΑΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ:  52  

CPV: 90511000-3 (υπθρεςίεσ 
αποκομιδισ ςτερεϊν αςτικϊν 
απορριμμάτων) 

 
ΕΤΟΣ 2020 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΘΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΕΓΩΝ & 
ΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 
 
 
ΥΡΘΕΣΙΑ: 

 
 
 
 
Ραροχι υποςτθρικτικϊν 
υπθρεςιϊν αποκομιδισ 
απορριμμάτων ςτο Διμο 
Ιωαννιτϊν 

Τμιμα Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ  
 

Τεχνικι Ρεριγραφι 
 

Α) ΓΕΝΙΚΑ 

Η παροφςα μελζτθ, προχπολογιςμοφ 133.920,00 €ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24% 

(108.000,00 €χωρίσ Φ.Ρ.Α.), αφορά ςτθν ανάκεςθ τθσ παροχισ υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν 

αποκομιδισ απορριμμάτων ςτο Διμο Ιωαννιτϊν για διάςτθμα δφο (2) μθνϊν, ποςοτιτων κατά 

μζγιςτο χιλίων (1000) τόνων ανά μινα. Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί δικαίωμα παράταςθσ τθσ 

γενικισ υπθρεςίασ για άλλουσ δφο (2) μινεσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο προχπολογιςμόσ φκάνει τισ 

267.840 ευρϊ με ΦΡΑ ι 216.000 ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ.  

Στθν αρικ. 6/25-4-2020 Απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ Διμου Ιωαννιτϊν ορίηεται ότι 

θ ςυλλογι κα γίνει κατά προτεραιότθτα ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Μπιηανίου και Ραμβϊτιδασ και με 

ενδεικτικι τιμι μονάδασ ανά τόνο 54 ευρϊ, αυςτθρά με περιβαλλοντικά κριτιρια (οχιματα 

αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ κλπ). 

Η ανάκεςθ τθσ γενικισ υπθρεςίασ κα πραγματοποιθκεί με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνιςμό 

με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4412/2016. 

Η ανάκεςθ τθσ γενικισ υπθρεςίασκα γίνει ανά ομάδα υποςτθρικτικϊν εργαςιϊν ωσ 

ακολοφκωσ: 

ΟΜΑΔΑ Α:  

 Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Ραμβϊτιδασ, διάρκεια 2 μινεσ, μζγιςτθ 

ποςότθτα 300 τόνοι ανά μινα, CPV 90511000-3 (υπθρεςίεσ αποκομιδισ ςτερεϊν αςτικϊν 

απορριμμάτων) 

ΟΜΑΔΑ Β:  

 Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Μπιηανίου, διάρκεια 2 μινεσ, μζγιςτθ 

ποςότθτα 200 τόνοι ανά μινα, CPV 90511000-3 (υπθρεςίεσ αποκομιδισ ςτερεϊν αςτικϊν 

απορριμμάτων) 

ΟΜΑΔΑ Γ:  

 Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Ιωαννιτϊν, διάρκεια 2 μινεσ, μζγιςτθ 

ποςότθτα 500 τόνοι ανά μινα, CPV 90511000-3 (υπθρεςίεσ αποκομιδισ ςτερεϊν αςτικϊν 

απορριμμάτων) 

 

Β) ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν από τον Ανάδοχο περιγράφονται αναλυτικά:  

ΑΔΑ: Ω7ΖΗΩΕΩ-ΨΛΣ



1. Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Ραμβϊτιδασ 
Ο Ανάδοχοσ κα διακζςει τον κατάλλθλο εξοπλιςμό και το απαραίτθτο προςωπικό για τθν 

αποκομιδι των απορριμμάτων για διάςτθμα δφο(2) μθνϊν των παρακάτω περιοχϊν: 

Δθμοτικι Ενότθτα Ραμβϊτιδασ: Κοινότθτεσ Ανατολικισ, Βαςιλικισ, Δαφνοφλασ, 

Δροςοχωρίου, Ηλιόκαλθσ, Καςτρίτςθσ, Κατςικά (Ζδρα Δθμ. Ενότθτασ), Κουτςελιοφ, Κράψθσ, 

Λογγάδων, Μουηακαίων, Ρλατανιάσ, Ρλατάνου και Χαροκοπίου.  

Η αποκομιδι των απορριμμάτων ςτθ Δ.Ε. Ραμβϊτιδασ κα πραγματοποιείται ωσ εξισ:  

Α) Κοινότθτεσ Ανατολικισ, Βαςιλικισ, Δαφνοφλασ, Ηλιόκαλθσ, Κράψθσ,  Μουηακαίων, 

Ρλατανιάσ, Ρλατάνου και Χαροκοπίου:  Δφο (2) φορζσ τθν εβδομάδα τουσ χειμερινοφσ μινεσ (01.10 

ωσ και 31.03) και τρεισ (3) φορζσ τθν εβδομάδα για τουσ κερινοφσ μινεσ (01.04 ωσ και 30.09). 

Β) Κοινότθτεσ Κουτςελιοφ, Δροςοχωρίου, Λογγάδων και Καςτρίτςασ: Τρεισ (3) φορζσ τθν 

εβδομάδα για ολόκλθρθ τθ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  

Γ) Κοινότθτα Κατςικά: Ζξι (6) φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ περιόδου, 

ςυμπεριλαμβανομζνου και του καταυλιςμοφ φιλοξενίασ προςφφγων του παλιοφ αεροδρομίου.  

Η μζγιςτθ μθνιαία ποςότθτα που κα ςυλλζγεται από τθ Δθμοτικι Ενότθτα Ραμβϊτιδασ 

είναι 300 τόνοι.   

2. Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Μπιηανίου 
Ο Ανάδοχοσ κα διακζςει τον κατάλλθλο εξοπλιςμό και το απαραίτθτο προςωπικό για τθν 

αποκομιδι των απορριμμάτων για διάςτθμα δφο (2) μθνϊν των παρακάτω περιοχϊν: 

Δθμοτικι Ενότθτα Μπιηανίου: Κοινότθτεσ Αμπελειάσ, Αςβεςτοχωρίου, Κόντςικασ, 

Κοςμθράσ, Μανολιάςθσ, Μπιηανίου και Ρεδινισ (Ζδρα Δθμ. Ενότθτασ). 

Η αποκομιδι των απορριμμάτων κα πραγματοποιείται ωσ εξισ:  

Α) Κοινότθτεσ Αμπελειάσ, Αςβεςτοχωρίου, Κόντςικασ, Κοςμθράσ, Μανολιάςθσ και 

Μπιηανίου: Δφο (2) φορζσ τθν εβδομάδα τουσ χειμερινοφσ μινεσ (01.10 ωσ και 31.03) και τρεισ (3) 

φορζσ τθν εβδομάδα για τουσ κερινοφσ μινεσ (01.04 ωσ και 30.09). 

Β)  Κοινότθτα Ρεδινισ: Ρζντε (5) φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ περιόδου, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των κάδων που είναι τοποκετθμζνοι ςτουσ χϊρουσ του Ρανεπιςτθμίου 

Ιωαννίνων.  

Η μζγιςτθ μθνιαία ποςότθτα που κα ςυλλζγεται από τθ Δθμοτικι Ενότθτα Μπιηανίου είναι 

200 τόνοι.   

3. Αποκομιδι Απορριμμάτων ςε περιοχζσ τθσ Δθμοτικισ ΕνότθτασΙωαννιτϊν 
Ο Ανάδοχοσ κα διακζςει τον κατάλλθλο εξοπλιςμό και το απαραίτθτο προςωπικό για τθν 

αποκομιδι των απορριμμάτων για διάςτθμα δφο (2) μθνϊν των παρακάτω περιοχϊν: 

Δθμοτικι Ενότθτα Ιωαννιτϊν: Κοινότθτεσ Νεοχωρόπουλου, Μαρμάρων και Εξοχισ, με όλουσ 

τουσ οικιςμοφσ και τισ ςυνοικίεσ τουσ, με εξαίρεςθ τα presscontainer που βρίςκονται τοποκετθμζνα 

ςτο Γενικό Ρανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Ιωαννίνων. Από τθν Κοινότθτα Σταυρακίου μόνο ο οικιςμόσ 

Σταυράκι.  

Η αποκομιδι των απορριμμάτων κα πραγματοποιείται ωσ εξισ:  

Α) Κοινότθτα Μαρμάρων:  

o Οικιςμοί Άμμοσ Μαρμάρων, Ολυμπιάδα, Μάρμαρα, Κάτω Μάρμαρα: Τρεισ (3) 

φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ περιόδου.  

o Οικιςμόσ Καρδαμίτςια: Ζξι (6) φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ περιόδου.  

Β)  Κοινότθτα Σταυρακίου: 

o Οικιςμόσ Σταυρακίου: Τρεισ (3) φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ περιόδου. 

Γ)  Κοινότθτα Νεοχωρόπουλου: 

ΑΔΑ: Ω7ΖΗΩΕΩ-ΨΛΣ



o Οικιςμόσ Νεοχωρόπουλου: Τρεισ (3) φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ περιόδου. 

o Οικιςμόσ Κάτω Νεοχωρόπουλου: Ζξι (6) φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ 

περιόδου. 

Δ)  Κοινότθτα Εξοχισ: Ζξι (6) φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ περιόδου. 

Η μζγιςτθ μθνιαία ποςότθτα που κα ςυλλζγεται από τισ επιλεγμζνεσ περιοχζσ τθσ Δθμοτικισ 

Ενότθτασ Ιωαννίνων είναι 500 τόνοι.   

4. Επιςθμάνςεισ 
Θα ςυλλζγονται αποκλειςτικά ανάμεικτα ςτερεά αςτικά απόβλθτα με κωδικό ΕΚΑ 20 03 01 

«ανάμεικτα αςτικά απόβλθτα». 

Ωσ χϊροσ διάκεςθσ των απορριμμάτων ορίηεται το Εργοςτάςιο Αςτικϊν Στερεϊν 

Αποβλιτων (ΑΣΑ) Ρεριφζρειασ Ηπείρου ςτο Ελευκεροχϊρι Νομοφ Ιωαννίνων. Τα ςυλλεγόμενα 

απορρίμματα κα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να γίνονται αποδεκτά από το Εργοςτάςιο, εντόσ του 

ωραρίου λειτουργίασ του.  

Θα γίνεται αποκομιδι ανάμεικτων ςτερεϊν αςτικϊν αποβλιτων από το ςφνολο των ειδικϊν 

τροχιλατων κάδων μθχανικισ αποκομιδισ, κάκε χωρθτικότθτασ, που βρίςκονται τοποκετθμζνοι ι 

πρόκειται να τοποκετθκοφν από το Διμο ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ των περιοχϊν που καλφπτει 

θ ςφμβαςθ. Θα ςυλλζγονται επίςθσ απορρίμματα εκτόσ κάδων, ςυςκευαςμζνα ςε πλαςτικζσ 

ςακοφλεσ και κα κακαρίηεται ο χϊροσ γφρω από τουσ κάδουσ από τα μικροαπορρίμματα. 

Δεν κα πραγματοποιείται ςυλλογι από τουσ ειδικοφσ κάδουσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

(ςυςκευαςιϊν – μπλε κάδοσ με ειδικι ςιμανςθ). Επίςθσ, δεν κα πραγματοποιείται ςυλλογι 

ογκωδϊν ςτερεϊν αποβλιτων, ειδικϊν αποβλιτων όπωσ απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ 

εξοπλιςμοφ, μπαταρίεσ και ςυςςωρευτζσ, μεταχειριςμζνα ελαςτικά, οφτε ςυλλογι αδρανϊν υλικϊν 

και υλικϊν κατεδαφίςεων.  

Η ςυλλογι των απορριμμάτων κα ακολουκεί υποχρεωτικά το ωράριο εργαςίασ τθσ 

υπθρεςίασ παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ του Διμου Ιωαννιτϊν για τον 

αποτελεςματικότερο ζλεγχό τθσ. Ο Ανάδοχοσ κα τθρεί κακθμερινό θμερολόγιο εργαςιϊν.  

Ο Εργοδότθσ δικαιοφται να διαλφςει τθ ςφμβαςθ ςτο τζλοσ κάκε μινα λειτουργίασ, από τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ αποηθμίωςθ του Αναδόχου. Για να γίνει αυτό κα 

πρζπει να ειδοποιιςει εγγράφωσ τον ανάδοχο ζνα μινα πριν. 

 
Η Συντάξαςα 

Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ Κακαριότθτασ και 
Ανακφκλωςθσ 

 
 
 
 

Γεωργία Βαρηϊκα 
ΡΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν 

 ΘΕΩΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα,  22 / 5 / 2020 

Ο Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ  
Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, Συντιρθςθσ 

Ζργων & Ρραςίνου 
 
 
 

Θεοφάνθσ Τςεκοφρασ 
ΡΕ Μθχανολόγων Μθχανικϊν 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΘΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΕΓΩΝ & 
ΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 
 
 
ΥΡΘΕΣΙΑ: 

 
 
 
 
Ραροχι υποςτθρικτικϊν 
υπθρεςιϊν αποκομιδισ 
απορριμμάτων ςτο Διμο 
Ιωαννιτϊν  

Τμιμα Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ  
 

Τιμολόγιο Μελζτθσ 
ΟΜΑΔΑ Α: 

Άρκρο 1ο 

Για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ τθσ αποκομιδισ μθ επικίνδυνων ανάμεικτων αςτικϊν ςτερεϊν 

αποβλιτων, με χριςθ ειδικοφ/ων οχιματοσ/των, μαηί με το/τα απαραίτθτο/τα πλιρωμα/τα, ςτο 

ςφνολο τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ραμβϊτιδασ, ποςότθτασ ενόσ (1) τόνου. 

Τιμι μελζτθσ:  Ρενιντα τζςςερα ευρϊ (54,00 €) 

 
ΟΜΑΔΑ Β: 

Άρκρο 2ο 
Για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ τθσ αποκομιδισ μθ επικίνδυνων ανάμεικτων αςτικϊν ςτερεϊν 

αποβλιτων, με χριςθ ειδικοφ/ων οχιματοσ/των, μαηί με το/τα απαραίτθτο/τα πλιρωμα/τα, ςτο 

ςφνολο τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Μπιηανίου, ποςότθτασ ενόσ (1) τόνου. 

Τιμι μελζτθσ:  Ρενιντα τζςςερα ευρϊ (54,00 €) 
 

ΟΜΑΔΑ Γ: 

Άρκρο 3ο 
Για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ τθσ αποκομιδισ μθ επικίνδυνων ανάμεικτων αςτικϊν ςτερεϊν 

αποβλιτων, με χριςθ ειδικοφ/ων οχιματοσ/των, μαηί με το/τα απαραίτθτο/τα πλιρωμα/τα, ςε 

επιλεγμζνεσ περιοχζσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ιωαννιτϊν, ποςότθτασ ενόσ (1) τόνου. 

Τιμι μελζτθσ:  Ρενιντα τζςςερα ευρϊ (54,00 €) 
 

 
Η Συντάξαςα 

Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ Κακαριότθτασ και 
Ανακφκλωςθσ 

 
 
 
 

Γεωργία Βαρηϊκα 
ΡΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν 

 ΘΕΩΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα,  22 / 5 / 2020 

Ο Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ  
Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, Συντιρθςθσ 

Ζργων & Ρραςίνου 
 
 
 

Θεοφάνθσ Τςεκοφρασ 
ΡΕ Μθχανολόγων Μθχανικϊν 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΘΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΕΓΩΝ & 
ΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 
 
 
ΥΡΘΕΣΙΑ: 

 
 
 
 
Ραροχι υποςτθρικτικϊν 
υπθρεςιϊν αποκομιδισ 
απορριμμάτων ςτο Διμο 
Ιωαννιτϊν 

Τμιμα Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ  
 

Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ 
 

Α/Α Είδοσ Εργαςίασ Δαπάνθ ανά 
τόνο (€) 

Μζγιςτθ μθνιαία 
ποςότθτα (τόνοι) 

Διάρκεια (ςε 
μινεσ) 

Δαπάνθ(€) 

1. Αποκομιδι απορριμμάτων 
ςτθ Δ.Ε. Ραμβϊτιδασ 54,00 300 2 32.400,00 

2. Αποκομιδι απορριμμάτων 
ςτθ Δ.Ε. Μπιηανίου 54,00 200 2 21.600,00 

3. Αποκομιδι απορριμμάτων ςε 
περιοχζσ τθσ Δ.Ε. Ιωαννιτϊν 54,00 500 2 54.000,00 

 
Ρροχπολογιςμόσ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.)   

 
108.000,00 

 
Φ.Ρ.Α. (24%)   

 
25.920,00 

 
Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ   

 
133.920,00 

 
 

Η Συντάξαςα 
Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ Κακαριότθτασ και 

Ανακφκλωςθσ 
 
 
 
 

Γεωργία Βαρηϊκα 
ΡΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν 

 ΘΕΩΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα,  22 / 5 / 2020 

Ο Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ  
Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, Συντιρθςθσ 

Ζργων & Ρραςίνου 
 
 
 

Θεοφάνθσ Τςεκοφρασ 
ΡΕ Μθχανολόγων Μθχανικϊν 

 

ΑΔΑ: Ω7ΖΗΩΕΩ-ΨΛΣ



 
 
 
 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΘΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΕΓΩΝ & 
ΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 
 
 
ΥΡΘΕΣΙΑ: 

 
 
 
 
Ραροχι υποςτθρικτικϊν 
υπθρεςιϊν αποκομιδισ 
απορριμμάτων ςτο Διμο 
Ιωαννιτϊν 

Τμιμα Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ  
 

Τιμολόγιο Ρροςφοράσ 
ΟΜΑΔΑ Α: 

Άρκρο 1ο 

Για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ τθσ αποκομιδισ μθ επικίνδυνων ανάμεικτων αςτικϊν ςτερεϊν 

αποβλιτων, με χριςθ ειδικοφ/ων οχιματοσ/των, μαηί με το/τα απαραίτθτο/τα πλιρωμα/τα, ςτο 

ςφνολο τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ραμβϊτιδασ, ποςότθτασ ενόσ (1) τόνου. 

 
Τιμι προςφοράσ: ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ (………………,….) ΕΥΩ 

   ΟΛΟΓΑΦΩΣ…………………………………..………………………………………………………… 

ΟΜΑΔΑ Β: 

Άρκρο 2ο 
Για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ τθσ αποκομιδισ μθ επικίνδυνων ανάμεικτων αςτικϊν ςτερεϊν 

αποβλιτων, με χριςθ ειδικοφ/ων οχιματοσ/των, μαηί με το/τα απαραίτθτο/τα πλιρωμα/τα, ςτο 

ςφνολο τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Μπιηανίου, ποςότθτασ ενόσ (1) τόνου. 

 
Τιμι προςφοράσ: ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ (………………,….) ΕΥΩ 

   ΟΛΟΓΑΦΩΣ ………………………………………………………………..…………………………… 

ΟΜΑΔΑ Γ: 

Άρκρο 3ο 
Για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ τθσ αποκομιδισ μθ επικίνδυνων ανάμεικτων αςτικϊν ςτερεϊν 

αποβλιτων, με χριςθ ειδικοφ/ων οχιματοσ/των, μαηί με το/τα απαραίτθτο/τα πλιρωμα/τα, ςε 

επιλεγμζνεσ περιοχζσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ιωαννιτϊν, ποςότθτασ ενόσ (1) τόνου. 

 
Τιμι προςφοράσ: ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ (………………,….) ΕΥΩ 

   ΟΛΟΓΑΦΩΣ ……………………………………………………………………………………………… 

 
        ………………………., …/…/2020 

Ο Ρροςφζρων 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΘΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΕΓΩΝ & 
ΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 
 
 
ΥΡΘΕΣΙΑ: 

 
 
 
 
Ραροχι υποςτθρικτικϊν 
υπθρεςιϊν αποκομιδισ 
απορριμμάτων ςτο Διμο 
Ιωαννιτϊν 

Τμιμα Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ  
 

Ρροχπολογιςμόσ Ρροςφοράσ 
 

Α/Α Είδοσ Εργαςίασ Δαπάνθ ανά 
τόνο (€) 

Μζγιςτθ μθνιαία 
ποςότθτα (τόνοι) 

Διάρκεια (ςε 
μινεσ) 

Δαπάνθ(€) 

1. Αποκομιδι απορριμμάτων 
ςτθ Δ.Ε. Ραμβϊτιδασ  300 2  

2. Αποκομιδι απορριμμάτων 
ςτθ Δ.Ε. Μπιηανίου  200 2  

3. Αποκομιδι απορριμμάτων ςε 
περιοχζσ τθσ Δ.Ε. Ιωαννιτϊν  500 2  

 
Ρροχπολογιςμόσ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.)   

 
 

 
Φ.Ρ.Α. (24%)   

 
 

 
Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ   

 
 

 
 
        ………………………., …/…/2020 
        Ο Ρροςφζρων 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΘΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΕΓΩΝ & 
ΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 
 
 
ΥΡΘΕΣΙΑ: 

 
 
 
 
Ραροχι υποςτθρικτικϊν 
υπθρεςιϊν αποκομιδισ 
απορριμμάτων ςτο Διμο 
Ιωαννιτϊν 

Τμιμα Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ  
 

Γενικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων 
ΑΘΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΑΣΙΩΝ 

Η παροφςα αφορά ςτθν ανάκεςθ τθσ παροχισ υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν αποκομιδισ 
απορριμμάτων ςτο Διμο Ιωαννιτϊν για διάςτθμα δφο (2) μθνϊν, με δικαίωμα παράταςθσ άλλουσ 
δφο (2) μινεσ, ποςοτιτων κατά μζγιςτο χιλίων (1000) τόνων ανά μινα, ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ 
Μπιηανίου, Ραμβϊτιδασ και μζρουσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ιωαννιτϊν, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, Εκνικζσ και Ευρωπαϊκζσ.Η υπθρεςία ζχει κωδικό CPV 90511000-3 (υπθρεςίεσ αποκομιδισ 
ςτερεϊν αςτικϊν απορριμμάτων).  

Η υπθρεςία περιλαμβάνει τθ μθχανικι αποκομιδι των μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αςτικϊν 
απορριμμάτων από τουσ κοινοφσ κάδουσ αποκομιδισ που βρίςκονται ςτισ προαναφερόμενεσ 
περιοχζσ. Δεν περιλαμβάνει τθ ςυλλογι ογκωδϊν, ειδικϊν, οφτε τθ ςυλλογι ανακυκλϊςιμων 
υλικϊν (ςυςκευαςιϊν) που κα πραγματοποιοφνται από τισ υπθρεςίεσ του Διμου. Ο χϊροσ διάκεςθσ 
των απορριμμάτων κα είναι το Εργοςτάςιο Επεξεργαςίασ Στερεϊν Αςτικϊν Αποβλιτων Ρεριφζρειασ 
Ηπείρου, ςτο Ελευκεροχϊρι Νομοφ Ιωαννίνων.    

 
ΑΘΟ 2: ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο Ρροχπολογιςμόσ τθσ υπθρεςίασ ανζρχεται ςε 133.920,00 ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου 
του Φ.Ρ.Α. 24% (108.000,00 ευρϊ + Φ.Ρ.Α.). Εφόςον αςκθκεί το δικαίωμα παράταςθσ, ο 
προχπολογιςμόσ φκάνει τισ 267.840 ευρϊ με ΦΡΑ ι 216.000 ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ.  

 
ΑΘΟ 3: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για τθν ανάκεςθ και τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ζχουν εφαρμογι ιδίωσ οι κατωτζρω 
διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κατά τον χρόνο δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ: 
α) Ο ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Αϋ114) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» 
β) Ο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Αϋ87) «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ 
διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» 
γ) Ο ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
δ) Ο ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Αϋ133') «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
- Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και 
αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»+ - υκμίςεισ για τον 
εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΣΑ - υκμίςεισ για τθν 
αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι 
ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν και 
άλλεσ διατάξεισ.» 
ε) Ο ν.4682/2020 (ΦΕΚ Αϋ 76) «Κφρωςθ: α) τθσ από 25.2.2020 Ρ.Ν.Ρ. «Κατεπείγοντα μζτρα 
αποφυγισ και περιοριςμοφ τθσ διάδοςθσ κορωνοϊοφ» (Αϋ 42), β) τθσ από 11.3.2020 Ρ.Ν.Ρ. 
«Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ 
COVID-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του» (Aϋ 55) και γ) τθσ από 14.3.2020 Ρ.Ν.Ρ. 
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«Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ 
COVID-19» (Αϋ 64) και άλλεσ διατάξεισ.» 
ςτ) Ο ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α' 92) «Εκςυγχρονιςμόσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ, ενςωμάτωςθ ςτθν 
ελλθνικι νομοκεςία των Οδθγιϊν 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και λοιπζσ διατάξεισ.» 
η) Η Κ.Υ.Α. 114218/17.11.1997 (ΦΕΚ Βϋ1016) Κατάρτιςθ πλαιςίου Ρροδιαγραφϊν και γενικϊν 
προγραμμάτων διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων» 
θ) Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρων νόμων, Οδθγιϊν και Ρροεδρικϊν Διαταγμάτων εκδοκείςεσ λοιπζσ 
(πλθν των αναφερομζνων) κανονιςτικζσ διατάξεισ, κακϊσ και άλλεσ διατάξεισ που αναφζρονται 
ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ παροχισ 
υπθρεςιϊν και γενικότερα ςε κάκε διάταξθ (νόμου, Ρ.Δ. απόφαςθσ κ.λ.π.) που διζπει τθν ανάκεςθ 
και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 
 

ΑΘΟ 4: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Στοιχεία τθσ ςφμβαςθσ είναι κατά ςειρά ιςχφοσ: 

1. Η ςφμβαςθ μεταξφ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου 
2. Η Διακιρυξθ  
3. Η οικονομικι προςφορά του Αναδόχου 
4. Η τεχνικι προςφορά του Αναδόχου 
5. Η Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων 
6. Η Γενικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων  
7. Το Τιμολόγιο Μελζτθσ 
8. Ο Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ 
9. Η Τεχνικι Ρεριγραφι 

Τα παραπάνω τεφχθ, μαηί με όλα τα τεφχθ και ζγγραφα που προςαρτϊνται ς' αυτά και τα 
ςυμπλθρϊνουν, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Σφμβαςθσ που κα καταρτιςτεί. 

 
ΑΘΟ 5: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΚΑΙ ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίηει ςυνεχϊσ τθν απόλυτθ υποςτιριξθ του 
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιεί για τθν αποκομιδι των απορριμμάτων. Οι 
διαγωνιηόμενοι κα υποβάλλουν ςτοιχεία ςχετικά με τθν τεχνικι υποδομι και οργάνωςθ που 
διακζτουν και κα εφαρμόςουν (εξοπλιςμόσ, προςωπικό, άδειεσ κλπ). 
2. Ο ανάδοχοσ τελεί πάντοτε υπό τθν εποπτεία τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Διμου (Υπθρεςία 
παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ), προσ τισ εντολζσ τθσ οποίασ οφείλει ο ίδιοσ και το 
προςωπικό του απόλυτθ ςυμμόρφωςθ, ευριςκόμενοσ ςε ςυνεχι επαφι για να πιςτοποιείται και θ 
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ του. 
3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ Αςτυνομικζσ, Υγειονομικζσ 
και λοιπζσ Διατάξεισ περί κακαριότθτασ και επεξεργαςίασ απορριμμάτων και οδικισ κυκλοφορίασ. 
4. Το πάςθσ φφςεωσ και ειδικότθτασ ζμμιςκο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ του ζργου 
αμείβεται και αςφαλίηεται αποκλειςτικά από τον ανάδοχο. Σθμειϊνεται ρθτά ότι απαγορεφεται θ 
απαςχόλθςθ αναςφάλιςτου προςωπικοφ. Σε περίπτωςθ απαςχόλθςθσ αλλοδαπϊν κα πρζπει αυτοί 
να κατζχουν νόμιμθ άδεια εργαςίασ, θ οποία κα κεωρείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 
5. Τον εργολάβο βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ενϊ ο ΦΡΑ βαρφνει τον Διμο. Τον 
εργολάβο βαρφνουν επίςθσ οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ παραπάνω δθμοπραςίασ. Οι δαπάνεσ 
επεξεργαςίασ των απορριμμάτων βαρφνουν το Διμο. 
6. Ο διαγωνιηόμενοσ μπορεί να κατακζςει προςφορά είτε για όλεσ τισ υπθρεςίεσ είτε 
οποιαδιποτε από τισ ομάδεσ, ςυμπλθρϊνοντασ τα ανάλογα πεδία ςτα ζντυπα προςφοράσ. Η 
προςφορά δίνεται ςε ευρϊ ανά τόνο.  
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ΑΘΟ 6: ΗΘΜΙΕΣ – ΑΤΥΧΘΜΑΤΑ 
Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ και ευκφνθ να παίρνει όλα τα μζτρα που πρζπει για τθν 

αςφάλεια του προςωπικοφ που απαςχολεί για τθν εκτζλεςθ του ζργου και για τθν πρόλθψθ 
ατυχθμάτων ι ηθμιϊν ςε οποιαδιποτε πρόςωπα ι πράγματα. Για ατυχιματα ι ηθμιζσ που τυχόν κα 
ςυμβοφν ςτο προςωπικό του αναδόχου ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ο Διμοσ δεν ζχει καμία ευκφνθ. 
Οι ευκφνεσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο, αςτικζσ και ποινικζσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
των οικείων νόμων για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ. Σε περίπτωςθ βλάβθσ του εξοπλιςμοφ ι 
οποιονδιποτε τρόπο αδυναμίασ εργαςίασ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αντικατάςταςι του 
με άλλο. 

 

 
Η Συντάξαςα 

Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ Κακαριότθτασ και 
Ανακφκλωςθσ 

 
 
 
 

Γεωργία Βαρηϊκα 
ΡΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν 

 ΘΕΩΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα,  22 / 5 / 2020 

Ο Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ  
Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, Συντιρθςθσ 

Ζργων & Ρραςίνου 
 
 
 

Θεοφάνθσ Τςεκοφρασ 
ΡΕ Μθχανολόγων Μθχανικϊν 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΘΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΕΓΩΝ & 
ΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 
 
 
ΥΡΘΕΣΙΑ: 

 
 
 
 
Ραροχι υποςτθρικτικϊν 
υπθρεςιϊν αποκομιδισ 
απορριμμάτων ςτο Διμο 
Ιωαννιτϊν 

Τμιμα Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ  
 

Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων 
ΑΘΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

Ανακζτουςα Αρχι (Εργοδότθσ): Διμοσ Ιωαννιτϊν, Ρλατεία Ανδρζα Ραπανδρζου 5, Τ.Κ. 45 221, 
Ιωάννινα, ΑΦΜ 997908926, Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων. 

Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ: Διεφκυνςθ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, 
Συντιρθςθσ Ζργων και Ρραςίνου Διμου Ιωαννιτϊν. 

Ανάδοχοσ: Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι κοινοπραξία. 
Σφμβαςθ: Το ςφνολο των όρων που προςδιορίηουν τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των 

αντιςυμβαλλομζνων, δθλαδι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου και περιλαμβάνονται ςτα 
ςυμβατικά ςτοιχεία, που αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ Γενικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων, ςτθν απόφαςθ 
ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ και το ςχετικό ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ των 
ςυμβαλλόμενων μερϊν.  

Υπθρεςία: Ραροχι υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν αποκομιδισ απορριμμάτων ςτο Διμο Ιωαννιτϊν.  
Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων: Η παροφςα Ε.Σ.Υ. αποτελείται από 15 άρκρα 

(ςυμπεριλαμβανομζνου και του παρόντοσ) και προςδιορίηει το γενικό πλαίςιο και τουσ ειδικοφσ όρουσ 
για τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου. Tα ειδικά κζματα που ςχετίηονται με τθν 
διαδικαςία ανάκεςθσ περιλαμβάνονται ςτο τεφχοσ «Διακιρυξθ», ενϊ το αντικείμενο και τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά τθσ ςφμβαςθσ ςτθν παροφςα και τθν Τεχνικι Ρεριγραφι. 

ΑΘΟ 2: ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
2.1 Ρεριεχόμενο τθσ Σφμβαςθσ 

2.1.1  Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ προςδιορίηεται ςτθ Διακιρυξθ και ςτθν παροφςα μελζτθ και 
αφορά ςτθν αποκομιδι των απορριμμάτων ςτισ εξισ περιοχζσ του Διμου Ιωαννιτϊν: (α) Στθ Δθμοτικι 
Ενότθτα Ραμβϊτιδασ, (β) ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Μπιηανίου και (γ) ςε επιλεγμζνεσ περιοχζσ τθσ Δθμοτικισ 
Ενότθτασ Ιωαννιτϊν, και ςυγκεκριμζνα ςτισ Κοινότθτεσ Νεοχωρόπουλου, Μαρμάρων και Εξοχισ, με 
όλουσ τουσ οικιςμοφσ και τισ ςυνοικίεσ τουσ, με εξαίρεςθ τα presscontainer που βρίςκονται 
τοποκετθμζνα ςτο Γενικό Ρανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Ιωαννίνων, και ςτον οικιςμό Σταυράκι τθσ 
Κοινότθτασ Σταυρακίου. Τα απορρίμματα που κα ςυλλζγονται κα είναι όςα περιγράφονται με τον κωδικό 
ΕΚΑ 20 03 01 «ανάμεικτα αςτικά απόβλθτα» ςτον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλιτων.  
2.1.2 Ο ανάδοχοσ δεν κα πραγματοποιεί αποκομιδι ανακυκλϊςιμων υλικϊν (ςυςκευαςιϊν), που κα 
τοποκετοφνται ςε χωριςτοφσ ειδικοφσ κάδουσ. Η ςφμβαςθ δεν αφορά υπθρεςία αποκομιδισ ογκωδϊν 
για καμία περιοχι. Δεν κα γίνεται αποκομιδι αδρανϊν και υλικϊν κατεδαφίςεων, οφτε αποκομιδι 
ειδικϊν αποβλιτων, όπωσ αποβλιτων θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, μπαταριϊν, ελαςτικϊν 
κλπ. Τα απορρίμματα που κα ςυλλζγονται πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να γίνονται αποδεκτά ςτο χϊρο 
διάκεςθσ απορριμμάτων, ςφμφωνα με τουσ όρουσ λειτουργίασ του. Ο Ανάδοχοσ οφείλει είναι ενιμεροσ 
για τουσ όρουσ λειτουργίασ του χϊρου διάκεςθσ ςτερεϊν αποβλιτων. Απαγορεφεται θ ςυλλογι 
επικίνδυνων, μολυςματικϊν και ραδιενεργϊν αποβλιτων. 
2.1.3 Μαηί με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ του Διμου για τθν ζγκριςθ τθσ ανάκεςθσ προσ τον 
Ανάδοχο, καλείται αυτόσ να υπογράψει το ςυμφωνθτικό μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ. Το ςυμφωνθτικό κα 
υπογράψει για λογαριαςμό του Διμου ο Διμαρχοσ Ιωαννίνων. 
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2.2 Τόποσ και χρόνοσ 

2.2.1 Τόποσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ορίηεται ο Διμοσ Ιωαννιτϊν Νομοφ Ιωαννίνων, ςε επιλεγμζνεσ 
περιοχζσ του (βλζπε παρ. 2.1.1. τθσ παροφςθσ και Τεχνικι Ρεριγραφι). 
2.2.2  Ωσ ςθμείο για τθν διάκεςθ των απορριμμάτων ορίηεται το Εργοςτάςιο Επεξεργαςίασ Στερεϊν 
Αςτικϊν Αποβλιτων Ρεριφζρειασ Ηπείρου, ςτο Ελευκεροχϊρι Νομοφ Ιωαννίνων. Σε περίπτωςθ που είναι 
αδφνατθ θ χριςθ του εργοςταςίου για οποιονδιποτε λόγο, θ διάκεςθ των αποβλιτων, προςωρινι ι 
οριςτικι, κα γίνει ςε κατάλλθλο χϊρο με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και των αρμόδιων 
υπθρεςιϊν. Απαγορεφεται θ ανεξζλεγκτθ απόρριψθ αποβλιτων.  
2.2.3 Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ είναι δφο (2) μινεσ, με δικαίωμα παράταςθσ για άλλουσ δφο 
(2) μινεσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ. Ημερομθνία ζναρξθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ θμερομθνία του 
πρωτοκόλλου εγκατάςταςθσ του Αναδόχου, ιτοι θ πρϊτθ μζρα ςυλλογισ απορριμμάτων. Το πρωτόκολλο 
εγκατάςταςθσ υπογράφεται από τθν υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ και από τον 
Ανάδοχο ι εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό του. 

2.3 Σφμβαςθ - Οριςμόσ εκπροςϊπου 

Το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό κα υπογραφεί, από πλευράσ Αναδόχου, από τον ιδθ εξουςιοδοτθμζνο 
κατά το ςτάδιο τθσ ανάκεςθσ εκπρόςωπο του διαγωνιηομζνου, ο οποίοσ μονογράφει επίςθσ και κάκε 
φφλλο των Στοιχείων τθσ Σφμβαςθσ. 

2.4 Ραρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ 

2.4.1 Η Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ κα ορίςει και κα γνωςτοποιιςει ςχετικά ςτον 
Ανάδοχο το/τα πρόςωπο/α που κα παρακολουκεί/οφν τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ τθσ ςφμβαςθσ και κα 
καλείται ςτο εξισ «επόπτθσ/ςυντονιςτισ» ι «ομάδα εποπτείασ».  
2.4.2 Αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει προσ ζγκριςθ 
ςτθν Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ το εβδομαδιαίο πρόγραμμα αποκομιδισ, 
αναφζροντασ τισ θμζρεσ και ϊρεσ που κα εξυπθρετεί κάκε περιοχι, ςε ςυμφωνία με όςα αναφζρονται 
ςχετικά ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ παροφςασ.  
2.4.3 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί θμερολόγιο ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ 
του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, οι ςυλλεχκείςεσ ποςότθτεσ, οι περιοχζσ που εξυπθρετικθκαν, θ 
κακθμερινι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που 
χρθςιμοποιικθκε, ζκτακτα ςυμβάντα και κάκε άλλο ςτοιχείο που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ ι μζλοσ τθσ ομάδασ 
εποπτείασ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 
Το θμερολόγιο φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό 
προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του 
θμερολογίου αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι 
παραλαβισ. 
2.4.4 Κακθμερινά, πριν ζναρξθ τθσ εργαςίασ, ο επόπτθσ ι μζλοσ τθσ ομάδασ εποπτείασ κα 
πραγματοποιεί οπτικό ι άλλο πρόςφορο ζλεγχο ςτο όχθμα /ςτα οχιματα του Αναδόχου για τθ 
διαπίςτωςθ ότι αυτό /αυτά είναι κενά από απορρίμματα. Ρροσ τοφτο, θ ζναρξθ του δρομολογίου 
πλιρωςθσ του απορριμματοφόρου του Αναδόχου κα γίνεται ςτθν ζδρα τθσ Υπθρεςίασ Ραρακολοφκθςθσ 
Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ.  
2.4.5 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ακολουκεί το ωράριο εργαςίασ τθσ Υπθρεςίασ Ραρακολοφκθςθσ 
Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ και ειδικότερα των οριςμζνων εποπτϊν /ςυντονιςτϊν ι μελϊν τθσ ομάδασ 
εποπτείασ. Τοφτο ςθμαίνει ότι μπορεί να εκτελείται εργαςία τόςο ςε θμεριςιο όςο και ςε νυχτερινό 
ωράριο.  
2.4.6 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίηει τα απορρίμματα ςτο χϊρο διάκεςθσ ςε θμζρεσ και 
ϊρεσ που λειτουργεί, για τισ οποίεσ οφείλει να είναι ενιμεροσ.  
2.4.7 Δεν οφείλεται αμοιβι ςτον Ανάδοχο για τυχόν ςυλλεχκείςεσ ποςότθτεσ απορριμμάτων από 
αυτόν, που υπερβαίνουν το ανϊτατο μθνιαίο όριο ανά περιοχι, όπωσ ορίςτθκε ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι 
τθσ παροφςασ μελζτθσ.  
2.4.8 Δεν οφείλεται αμοιβι ςτον Ανάδοχο για τυχόν ςυλλεχκείςεσ ποςότθτεσ απορριμμάτων άλλων 
πλθν όςων ςυμπεριλαμβάνονται ςτον κωδικό ΕΚΑ 20 03 01 «ανάμεικτα αςτικά απόβλθτα».  
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ΑΘΟ 3: ΡΟΣΩΡΙΚΟ – ΣΥΝΕΓΕΙΟ – ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ 
Ο Ανάδοχοσ πρζπει υποχρεωτικά να είναι εγγεγραμμζνοσ φορζασ ςτο Ηλεκτρονικό Μθτρϊο 

Αποβλιτων του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ για τθ δραςτθριότθτα τθσ ςυλλογισ και 
μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων αςτικοφ τφπου.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει το επαρκζσ και κατάλλθλο προςωπικό και τον απαραίτθτο 
εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν που του ανατίκενται, ςφμφωνα με τισ δεςμεφςεισ που 
αναλαμβάνει με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του. Οφείλει να λάβει γνϊςθ των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν και 
να επιλζξει απορριμματοφόρα οχιματα με χωρθτικότθτα και διαςτάςεισ κατάλλθλεσ για τθν αποκομιδι 
του ςυνόλου των κάδων τθσ εξυπθρετοφμενθσ περιοχισ και ικανό αρικμό εργαηομζνων. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ακολουκεί το εγκεκριμζνο από τθν Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ 
ςφμβαςθσ πρόγραμμα αποκομιδισ. Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ ςτθν εκτζλεςθ του εγκεκριμζνου 
προγράμματοσ αποκομιδισ για περιςςότερο από τρεισ (3) θμζρεσ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ (από 1θ 
Οκτωβρίου ωσ και 31 Μαρτίου) και δφο (2) θμζρεσ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ (από 1θ Απριλίου ωσ και 30 
Σεπτεμβρίου), θ Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ προχωρά ςε καταλογιςμό προςτίμου 
τριακοςίων ευρϊ (300€) ανά θμζρα κακυςτζρθςθσ, που κα αφαιρείται από τθ μθνιαία αμοιβι του 
αναδόχου. Η Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ κα προχωρά ςε καταλογιςμό προςτίμου 
τριακοςίων ευρϊ (300€) ςε κάκε περίπτωςθ που διαπιςτϊςει ότι ο Ανάδοχοσ ςυλλζγει ανακυκλϊςιμα 
υλικά από τουσ ειδικοφσ μπλε κάδουσ, ογκϊδθ απορρίμματα, ειδικά απόβλθτα όπωσ απόβλθτα 
θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, χρθςιμοποιθμζνα ελαςτικά και αδρανι υλικά και απόβλθτα 
κατεδαφίςεων.Σε περίπτωςθ που το καταλογιςκζν πρόςτιμο φκάςει ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) 
του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.   

Το προςωπικό που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κα πρζπει να 
ςυμπεριφζρεται κόςμια προσ τουσ δθμότεσ. Σε περίπτωςθ που αποδεδειγμζνα προκφψει τζτοια 
παράβαςθ, θ Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ δφναται να προχωριςει ςε καταλογιςμό 
προςτίμου μζχρι 50€ ανά περίπτωςθ, που κα αφαιρείται από τθ μθνιαία αμοιβι του αναδόχου.  

Το προςωπικό που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κα πρζπει να δείχνει 
προςοχι κατά τθν εκκζνωςθ των κάδων απορριμμάτων, ϊςτε να αποφεφγονται κατά το δυνατό οι ηθμίεσ. 
Σε περίπτωςθ που αποδεδειγμζνα προκφψει ηθμία ςτον εξοπλιςμό του Διμου, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 
να αναλάβει πλιρωσ τθ δαπάνθ αποκατάςταςισ του.  

Τυχόν απορρίμματα που κα βρίςκονται εκτόσ των κάδων και πζριξ αυτϊν κα πρζπει να 
ςυλλζγονται επίςθσ. Ο χϊροσ γφρω από τουσ κάδουσ μθχανικισ αποκομιδισ κα πρζπει να είναι κακαρόσ 
μετά τθν εκκζνωςθ και τυχόν μικροαπορρίμματα κα πρζπει να απομακρφνονται με χειρονακτικι ςάρωςθ 
ι άλλο τρόπο.  

Το προςωπικό του Αναδόχου κα κάνει απαραιτιτωσ χριςθ των κατάλλθλων μζςων ατομικισ 
προςταςίασ κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ του, όπωσ προβλζπεται ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθν 
υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, αμζςωσ μετά τθν υπογραφι ςφμβαςθσ και πριν τθν εγκατάςταςι του, 
να υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ κατάςταςθ που να εμφανίηει τον 
αρικμό κυκλοφορίασ, τον τφπο και τθ χωρθτικότθτα των οχθμάτων που κα χρθςιμοποιιςει και τα 
ονοματεπϊνυμα των οδθγϊν ανά όχθμα, ϊςτε να λάβει τθν απαραίτθτθ διαπίςτευςθ ειςόδου ςτο χϊρο 
διάκεςθσ απορριμμάτων.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν παροχι ςτοιχείων κάκε είδουσ που ςχετίηονται με τα 
ςυλλεγόμενα απορρίμματα και τθ διαδικαςία αποκομιδισ ςε περίπτωςθ που ηθτθκεί. Ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ςυνεργάηεται πλιρωσ ςε κάκε ζλεγχο και να διακζςει το απαιτοφμενο γι' αυτό 
προςωπικό. 

ΑΘΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
4.1 Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται: 
(Α) Να είναι εγγεγραμμζνοσ φορζασ ςτο Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Αποβλιτων του Υπουργείου 
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ για τθ δραςτθριότθτα τθσ ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων 
ςτερεϊν αποβλιτων αςτικοφ τφπου.  
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(Β)  Να διακζτει ςε ιςχφ πιςτοποίθςθ διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001για το αντικείμενο του 
διαγωνιςμοφ (εργαςίεσ ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων) το οποίο κα 
πρζπει να ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα. 
(Γ)  Να διακζτει ςε ιςχφ πιςτοποίθςθ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά ISO 14001 για το αντικείμενο 
του διαγωνιςμοφ (εργαςίεσ ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων) το οποίο κα 
πρζπει να ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα. 
(Δ) Να διακζτει ςε ιςχφ πιςτοποίθςθ για τθν τιρθςθ κανόνων υγιεινισ και αςφάλειασ κατά ΟΗSAS 
18001ι ISO 45001για το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ (εργαςίεσ ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ 
επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων) το οποίο κα πρζπει να ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα. 
 (Ε)  Να διακζτει το επαρκζσ και κατάλλθλο προςωπικό και τον απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθν 
εκτζλεςθ των υπό ανάκεςθ υπθρεςιϊν και ςυγκεκριμζνα: 

o (Ε1) Για τθν εργαςία Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Ραμβϊτιδασ ζνα (1) 
τουλάχιςτο απορριμματοφόρο όχθμα με ζναν (1) τουλάχιςτο οδθγό με δίπλωμα Γϋ κατθγορίασ 
και δφο (2) τουλάχιςτο εργάτεσ κακαριότθτασ –ςυνοδοφσ απορριμματοφόρου.   

o (Ε2) Για τθν εργαςία Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Μπιηανίου ζνα (1) 
τουλάχιςτο απορριμματοφόρο όχθμα με ζναν (1) τουλάχιςτο οδθγό με δίπλωμα Γϋ κατθγορίασ 
και δφο (2) τουλάχιςτο εργάτεσ κακαριότθτασ –ςυνοδοφσ απορριμματοφόρου.   

o (Ε3) Για τθν εργαςία Αποκομιδι Απορριμμάτων ςε περιοχζσ τθσ Δθμοτικισ ΕνότθτασΙωαννιτϊν 
δφο (2) τουλάχιςτο απορριμματοφόρα οχιματα με δφο (2) τουλάχιςτο οδθγοφσ με δίπλωμα Γϋ 
κατθγορίασ και τζςςερισ (4) τουλάχιςτο εργάτεσ κακαριότθτασ –ςυνοδοφσ απορριμματοφόρου.   

o (Ε4) Για το ςφνολο των υπό ανάκεςθ υπθρεςιϊν τζςςερα (4) τουλάχιςτο απορριμματοφόρα 
οχιματα με τζςςερισ (4) τουλάχιςτο οδθγοφσ με δίπλωμα Γϋ κατθγορίασ και οκτϊ (8) τουλάχιςτο 
εργάτεσ κακαριότθτασ –ςυνοδοφσ απορριμματοφόρου.   

4.2 Τεχνικζσ προδιαγραφζσ εξοπλιςμοφ 
Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ακολουκοφν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τισ Ευρωπαϊκζσ Τεχνικζσ 

εγκρίςεισ με τισ οποίεσ εναρμονίηονται και οι εκνικοί υποχρεωτικοί κανόνεσ. 
Τα απορριμματοφόρα που κα χρθςιμοποιθκοφν πρζπει να είναι κλειςτοφ τφπου, με ςφςτθμα 

ςυμπίεςθσ τφπου πρζςςασ ι περιςτρεφόμενου τυμπάνου, κατάλλθλα για τθν μεταφορά αςτικϊν 
ςτερεϊν αποβλιτων. Θα διακζτουν ανυψωτικό μθχανιςμό και κα είναι κατάλλθλα για τθ μθχανικι 
αποκομιδι των τροχιλατων κάδων ποικίλλων διαςτάςεων και χωρθτικοτιτων που βρίςκονται 
τοποκετθμζνοι ςτισ περιοχζσ που καλφπτει θ ςφμβαςθ. Να είναι αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ, 
τουλάχιςτο EURO 4. Να είναι καταςκευαςμζνα από κατάλλθλα υλικά με όλεσ τισ προδιαγραφζσ 
αςφαλείασ. Απαγορεφεται θ χριςθ ανοικτϊν οχθμάτων για τθ μεταφορά απορριμμάτων.  

ΑΘΟ 5: ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ 
5.1 Γενικά  

Πλα τα ςτοιχεία τωνφακζλων προςφορϊν κα υποβλθκοφν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα επί ποινι 
αποκλειςμοφ, με εξαίρεςθ τα τεχνικά φυλλάδια που μποροφν να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα 
ςυνοδευόμενα από ελλθνικι μετάφραςθ. Ππου ςτο παρόν άρκρο ηθτείται Διλωςθ, νοείται υπεφκυνθ 
διλωςθ κατά το νόμο. Απαιτείται θ υποβολι όλων των ακόλουκων ςτοιχείων υποχρεωτικά, εκτόσ αν 
ρθτά αναφζρονται ωσ προαιρετικά ι επικυμθτά.  

Σθμειϊνεται ότι : 
- Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία κφρια προςφορά, είτε για ςφνολο των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν είτε ανά ομάδα υπθρεςιϊν. Σε περίπτωςθ που κάποιοσ διαγωνιηόμενοσ 
υποβάλει περιςςότερεσ προςφορζσ ανά είδοσ υπθρεςίασ τότε όλεσ κα απορρίπτονται. 

- Ρρζπει επίςθσ απαραίτθτα, οι προςφορζσ να περιλαμβάνουν όλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται, 
για τθν δθμιουργία πλιρουσ και ςαφοφσ εικόνασ τθσ κάκε προςφερκείςασ υπθρεςίασ.  
5.2 Ειδικζσ παρατθριςεισ 

Για κάκε προςφερόμενθ υπθρεςία: 
5.2.1 Στο Μζροσ ΙΙ Α  του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων βάςει του ν.4412/2016, κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί το πεδίο που αφορά 
ςτθν εγγραφι ςτο Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Αποβλιτων, παρζχοντασ και τον αρικμό μθτρϊου.  
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5.2.2 Στο Μζροσ ΙVΔ  του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων βάςει του ν.4412/2016, κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν τα πεδία που 
αφοροφν ςτθν πιςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ με ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ, παρζχοντασ και τουσ αρικμοφσ των πιςτοποιθτικϊν, τουσ φορείσ ζκδοςισ τουσ και το χρόνο 
ιςχφοσ τουσ.  
5.2.3 Στο Μζροσ ΙVΔ  του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων βάςει του ν.4412/2016, κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί πεδίο που αφορά 
ςτθν πιςτοποίθςθ για τθν τιρθςθ κανόνων υγιεινισ και αςφάλειασ, παρζχοντασ και τουσ αρικμοφσ των 
πιςτοποιθτικϊν, τουσ φορείσ ζκδοςισ τουσ και το χρόνο ιςχφοσ τουσ. Σε περίπτωςθ που το ΤΕΥΔ δεν ζχει 
καταγεγραμμζνο ανάλογο πεδίο, να υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ με τα παραπάνω ςτοιχεία.  
5.2.4 Στο Μζροσ ΙVΓ  του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων βάςει του ν.4412/2016, κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν τα πεδία που 
αφοροφν τα μθχανιματα, τισ εγκαταςτάςεισ και τον τεχνικό εξοπλιςμό που ζχει ςτθ διάκεςι του για τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, με ιδιαίτερθ μνεία ςτθν κατθγοριοποίθςθ των απορριμματοφόρων οχθμάτων ςε 
ςχζςθ με τισ εκπομπζσ ρφπων.  
5.2.5 Να υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ για το χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, που δεν μπορεί να είναι 
μικρότεροσ από εκατόν πενιντα (150) θμζρεσ.  
5.2.6 Να υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ ότι ζλαβε γνϊςθ όλων των όρων του διαγωνιςμοφ και τουσ 
αποδζχεται χωρίσ καμία επιφφλαξθ. Εφόςον υπεφκυνα δθλϊνεται θ ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων 
του διαγωνιςμοφ, δεν γίνεται δεκτι, με ποινι αποκλειςμοφ, καμία άλλθ επιφφλαξθ που μπορεί να 
υπάρχει μζςα ςτθν προςφορά και δεν ςυμφωνεί με τουσ όρουσ τθσ δθμοπραςίασ. 
5.2.7 Να υποβλθκεί κάκε άλλο ςτοιχείο ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ.  

ΑΘΟ 6: ΑΜΟΙΒΘ - ΚΑΤΘΣΕΙΣ 
6.1 Ο Ανάδοχοσ αμείβεται ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ τθσ αμοιβισ του, όπωσ προκφπτει από τθν 
Οικονομικι του Ρροςφορά και τισ πιςτοποιοφμενεσ από τθν Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ 
ςφμβαςθσ υπθρεςίεσ που ζχουν παραςχεκεί ανά μινα. 

Για τθν πλθρωμι του ο Ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει μθνιαίο Τιμολόγιο, το οποίο 
παραλαμβάνεται από τθν αρμόδια Υπθρεςία του Διμου και πιςτοποιεί τθν εκτζλεςθ των ανάλογων 
εργαςιϊν 

 Το είδοσ των εργαςιϊν. 

 Οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν που ολοκλθρϊκθκαν. 

 Το πλθρωτζο ποςό 

 Ο αναλογϊν Φ.Ρ.Α. 
Με τθν κατάκεςθ του τιμολογίου ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα ακόλουκα 

δικαιολογθτικά για τθν είςπραξθ του: 
4. Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ 
5. Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυςικό πρόςωπο, ι 

τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ προσ τουσ απαςχολοφμενουσ με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ όταν 
πρόκειται για  νομικό πρόςωπο. Οι ςυμπράξεισ και κοινοπραξίεσ αποδεικνφουν τθν αςφαλιςτικι 
ενθμερότθτα όλων των μελϊν τουσ. 

6. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολισ κρατιςεων που πικανόν ορίηουν οι ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ακόμα να προςκομίςει κατ' αίτθςθ του εργοδότθ και οποιοδιποτε 

άλλο δικαιολογθτικό απαιτείται από τθν ελλθνικι νομοκεςία για τθν πλθρωμι τθσ απαίτθςθσ. 
Διευκρινίηεται ότι: 

(α) Ο Ανάδοχοσ είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, οφειλζσ, τζλθ και 
άλλεσ πλθρωμζσ ςτα Ταμεία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Υγειονομικισ Ρερίκαλψθσ και Συντάξεων, 
Επαγγελματικϊν, Δθμόςιων ι άλλων φορζων, όπωσ ΕΦΚΑ κλπ. 

(β)  Η ςυμβατικι αμοιβι δεν περιλαμβάνει Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ. Ο φόροσ αυτόσ κα 
καταβάλλεται επιπλζον ςτον Ανάδοχο, με τθν πλθρωμι κάκε Λογαριαςμοφ. 

(γ)  Σε περίπτωςθ καταλογιςμοφ προςτίμου ςτον Ανάδοχο, το καταλογιςκζν ποςό αφαιρείται από το 
πλθρωτζο ποςό του μθνιαίου τιμολογίου.  
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Οι πλθρωμζσ ολοκλθρϊνονται μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου 
παραλαβισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν υποβλθκεί ζγκαιρα τα ωσ άνω δικαιολογθτικά. Αν θ 
πλθρωμι κακυςτεριςει, χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου πζραν του μθνόσ, εφαρμόηονται τα οριηόμενα 
ςτθν κείμενθ νομοκεςία για τόκουσ υπερθμερίασ. 
6.2 Η ςυμβατικι αμοιβι του Αναδόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ (όπωσλειτουργικά ζξοδα, 
ζξοδα μετακινιςεων, πρόςκετα ειδικά και γενικά ζξοδα και κάκε δαπάνθ μθ ρθτά κατονομαηόμενθ εδϊ 
και ςτα λοιπά άρκρα τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ. και των λοιπϊν ςτοιχείων τθσ ςφμβαςθσ, αναγκαία όμωσ για 
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν επιτυχι εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του) και το εργολαβικό του 
κζρδοσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των υπθρεςιϊν. Οι πλθρωμζσ που αναλογοφν ςτα τζλθ διάκεςθσ των 
απορριμμάτων ςτο Εργοςτάςιο Επεξεργαςίασ Αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων και τελικισ διάκεςθσ ςε 
Χ.Υ.Τ.Υ. βαρφνουν αποκλειςτικά τον Διμο Ιωαννιτϊν. 

Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ. 
6.3  Νόμιςμα 

Tα τιμολόγια του Αναδόχου για τθν αμοιβι του κακϊσ και οι πλθρωμζσ που κα διεκπεραιϊνονται 
από τον Διμο κα είναι εκπεφραςμζνα ςε ΕΥΩ και ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 

ΑΘΟ 7: ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται ςτο τζλοσ του κάκε μινα ςφμφωνα με τισ υπθρεςίεσ όπωσ 

περιγράφονται ςτθν παροφςα Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων, τθ Γενικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων, ςτθν 
Τεχνικι Ρεριγραφι και ςτα υπόλοιπα Στοιχεία Σφμβαςθσ, με τθν προςκόμιςθ των ςχετικϊν 
δικαιολογθτικϊν. 

Η Οικονομικι Επιτροπι ζχει το δικαίωμα αν διαπιςτϊςει ότι δεν τθροφνται οι ςυμφωνθκζντεσ 
όροι να κθρφξει με απόφαςι τθσ ζκπτωτο τον ανάδοχο και να διενεργιςει νζα ςε βάροσ του δθμοπραςία 
κακϊσ επίςθσ το δικαίωμα τθσ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ υπζρ του Διμου. 

Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που ζχει καταλογιςτεί ποινικι ριτρα εισ βάροσ του ανάδοχου 
εξαιτίασ ςυμβατικισ παράλειψθσ, αυτι κα αφαιρείται από το ποςό τθσ οικείασ μθνιαίασ πιςτοποίθςθσ 
και θ διαφορά κα αποτελεί το τελικά μθνιαίωσ πιςτοποιοφμενο προσ πλθρωμι ποςό. Στο χρθματικό 
ζνταλμα κα επιςυνάπτονται τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά το νόμο. 

ΑΘΟ 8: ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
8.1 Για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ίςθ προσ το 
5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ. 
8.2 Εάν θ εγγυθτικι Επιςτολι εκδοκεί από ξζνθ Τράπεηα τότε μπορεί να είναι ςυντεταγμζνθ ςε μία 
από τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από επίςθμθ 
μετάφραςθ ςτα Ελλθνικά. 
8.3 Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο μετά τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ 
περαίωςθσ των υπθρεςιϊν του Αναδόχου, τθν παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 
και τθν υπογραφι των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

ΑΘΟ 9: ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ – ΕΚΡΤΩΣΘ – ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ  
9.1 Σθμαντικότατθ παράβαςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ μθ τιρθςθ των εργαςιϊν όπωσ αυτζσ 
περιγράφονται ςτθ Διακιρυξθ, τθν Τεχνικι Ρεριγραφι, τθν Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων και τθ Γενικι 
Συγγραφι Υποχρεϊςεων και αποτυπϊνονται ςτθν υπογραφείςα Σφμβαςθ. Η μθ τιρθςθ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ υποχρζωςθσ του Αναδόχου  κεωρείται ουςιϊδθσ πλθμμζλεια που πρζπει άμεςα να αρκεί 
ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ. Η ςυςτθματικι υπαίτιοσ εκ μζρουσ του μθ τιρθςθ τθσ υποχρζωςισ 
του αυτισ είναι λόγοσ ζκπτωςθσ αυτοφ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ νομοκετικζσ διατάξεισ. 
9.2 Σε περίπτωςθ που ςυνδυαςμζνεσ δραςτθριότθτεσ κοινωνικϊν ομάδων δεν επιτρζπουν τθν 
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ αποκομιδισ ι τθν είςοδο και εργαςία των υπαλλιλων του Αναδόχου ςτισ 
εγκαταςτάςεισ διάκεςθσ των απορριμμάτων, ο Ανάδοχοσ και ο Διμοσ κα αναηθτιςουν κατάλλθλεσ 
διοικθτικζσ ι δικαςτικζσ εντολζσ για να επιςτρζψουν οι εργαςίεσ ςτθν ομαλότθτα. Τθν ευκφνθ για ομαλι 
εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ με προςωπικό αςφαλείασ κ.λ.π., ςε περίπτωςθ εργαςιακϊν προβλθμάτων με το 
προςωπικό του, τθν ζχει αποκλειςτικά ο Ανάδοχοσ. 
9.3 Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να γνωςτοποιεί με ζγγραφό του ςτον Διμο αμζςωσ κάκε 
περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, που είναι δυνατόν να επθρεάςει αυτι τθν ςφμβαςθ. Η απόδειξθ τθσ 
ανωτζρασ βίασ βαρφνει εξ ολοκλιρου τον Ανάδοχο. 
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ΑΘΟ 10: ΕΥΘΥΝΘ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για λάκθ ι ελλείψεισ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των 

ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. Οι αξιϊςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά του Αναδόχου, λόγω 
πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεϊν του κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ δεν 
παραγράφονται μετά τθν παραλαβι του ςυμβατικοφ αντικειμζνου. 

ΑΘΟ 11: ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΘΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
11.1   Γενικζσ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του Αναδόχου 

11.1.1 Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται ρθτά και αμετάκλθτα να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του, όπωσ αυτζσ 
προςδιορίηονται ςε όλα τα ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ με επιδεξιότθτα, επιμζλεια και επαγγελματικι κρίςθ, 
και αναλαμβάνει όλεσ τισ ευκφνεσ που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ. 
11.1.2 Αν ο Ανάδοχοσ κλθκεί από τον Διμο να παρζμβει ςε υπόκεςθ μεταξφ αυτοφ (του Διμου) και 
τρίτου, υποχρεϊνεται να ενεργιςει ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ. Εάν από τθ ςφμβαςθ δεν ςυνάγεται ο 
τρόποσ δράςθσ του, απευκφνεται ςτον εργοδότθ ηθτϊντασ ςχετικζσ οδθγίεσ. 

11.2   Ανάλθψθ ευκφνθσ από τον Ανάδοχο 

11.2.1 Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μζτρα προκειμζνου να 
απαλλάςςει τον εργοδότθ και τουσ υπαλλιλουσ του από κάκε ευκφνθ, όςον αφορά ςε οποιεςδιποτε 
διεκδικιςεισ ι ευκφνεσ μπορεί να ανακφψουν από ατφχθμα ι κάνατο προςωπικοφ του Αναδόχου. 
11.2.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν προςφορά του τυχόν τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 
προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που 
προτείνει. Σε μια τζτοια περίπτωςθ δεν αίρεται θ ευκφνθ του Αναδόχου.  
11.2.3 Κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Ανάδοχοσ (και 
οι προςτεκζντεσ του) αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ 
ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του εργοδότθ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε 
γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τουσ. 

11.3  Φορολογικζσ υποχρεϊςεισ Αναδόχου  

11.3.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ φορολογικζσ του 
υποχρεϊςεισ και ενδεικτικά: 
α) τθν υποχρζωςθ εγγραφισ ςτθν αρμόδια Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (ΔΟΥ) και υποβολισ των 

αναγκαίων δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ, Φ.Ρ.Α, κλπ., 
β) τθν τιρθςθ βιβλίων ςφμφωνα με τθν ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία  
γ) τθν πλθρωμι φόρου ειςοδιματοσ ι άλλων φόρων ι τελϊν και τθν  
δ) εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του για τθν καταβολι των εργοδοτικϊν ειςφορϊν των 

εργαηομζνων του. 
11.3.2 Ρροκειμζνου να αποφευχκεί θ διπλι φορολογία του ειςοδιματοσ τυχόν αλλοδαπϊν επιχειριςεων 
του Αναδόχου, αυτόσ αναλαμβάνει να προςκομίςει ςτον Εργοδότθ όλα τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
ζγγραφα, που απαιτοφνται από τισ αρμόδιεσ ελλθνικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 

11.4  Αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για το Ρροςωπικό του 

Ο Ανάδοχοσ (και τα μζλθ του ςε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ 
υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν κείμενθ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ νομοκεςία (ςε ΕΦΚΑ 
κλπ.), για το προςωπικό του, που κα απαςχολιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

11.5  Δθμοςιοποίθςθ - Ανακοινϊςεισ ςτον Τφπο 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να προβαίνει, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του 
εργοδότθ, άμεςα ι ζμμεςα, ςε δθμόςιεσ ι δια του Τφπου ανακοινϊςεισ ςχετικά με τθ ςφμβαςθ ι τον 
Διμο. 

11.6  Αλλθλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότθ 

Tα ζγγραφα που κα ανταλλάςςονται μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ κα πρζπει να 
αποςτζλλονται κατ' αρχιν με telefax ι θλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα δε πρωτότυπα αυτϊν να 
αποςτζλλονται με ςυςτθμζνο ταχυδρομείο ι με υπθρεςία ταχυμεταφορϊν και να είναι ςυντεταγμζνα 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
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ΑΘΟ  12: ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΟΔΟΤΘ 
12.1   Ραράδοςθ πλθροφοριϊν για τθ ςφμβαςθ 

Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο, χωρίσ επιβάρυνςθ, όλεσ τισ πλθροφορίεσ 
που αφοροφν τθ Σφμβαςθ, εφόςον είναι διακζςιμεσ και δεν ζχει κϊλυμα να τισ παραδϊςει. 

12.2  Ζγκαιρθ πλθρωμι του Αναδόχου 

Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να καταβάλλει ζγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα ςτον Ανάδοχο, 
κατά τουσ όρουσ του Νόμου και τθσ παροφςασ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτθν Ε.Σ.Υ και το αργότερο ςε 
τριάντα (30) θμζρεσ από τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου παραλαβισ (βλ. παρ. 6.1. τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ.).  

ΑΘΟ 13: ΔΙΑΦΟΕΣ – ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ – ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 
13.1  Στοιχεία ςφμβαςθσ  

13.1.1 Tα ςτοιχεία ςφμβαςθσ αλλθλοςυμπλθρϊνονται. Σε περίπτωςθ που υπάρξουν αντικρουόμενεσ 
διατάξεισ ι όροι ςτα ςυμβατικά τεφχθ, υπεριςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο κάκε φορά, κατά 
τθ ςειρά προτεραιότθτασ που ορίηεται ςτθν Διακιρυξθ και τθν Ε.Σ.Υ. τθσ παροφςασ. 
13.1.2 Λάκθ ι παραλείψεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν μπορεί να διορκϊνονται πριν τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ, αν τοφτο δεν αντιβαίνει ςτθ δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθ των διαγωνιηομζνων και ςτθν 
υποχρζωςθ του Διμου να μθ μεταβάλει μονομερϊσ τουσ όρουσ τθσ που ζλαβαν υπόψθ τουσ οι 
διαγωνιηόμενοι για τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ τουσ. 

13.2  Ανωτζρα Βία 

13.2.1 Αν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιςυμβοφν γεγονότα ι περιςτατικά «ανϊτερθσ βίασ», τα 
οποία ςαφϊσ και αποδεδειγμζνα βρίςκονται υπεράνω του ελζγχου και τθσ ευκφνθσ των 
ςυμβαλλομζνων, ο Διμοσ με Απόφαςι του δφναται να αναςτείλει τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του 
υποχρεϊςεων ι να αποδεχτεί αίτθμα από μζρουσ του Αναδόχου να αναςτείλει τθν εκπλιρωςθ των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, εφόςον αυτά τα γεγονότα ι περιςτατικά παρεμποδίηουν τθν εκπλιρωςθ 
τουσ. Το παραπάνω δικαίωμα υφίςταται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που οι ςυνζπειεσ των περιςτατικϊν 
αυτϊν δεν ρυκμίηονται από το Νόμο, ι τθ ςφμβαςθ. 
13.2.2 Η μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ, δεν δθμιουργεί 
δικαίωμα ι αξίωςθ υπζρ ι κατά του ετζρου των ςυμβαλλομζνων. Δεν αναςτζλλεται θ εκπλιρωςθ 
υποχρεϊςεων ι θ καταβολι αμοιβϊν, που κατζςτθςαν απαιτθτζσ πριν από τθν επζλευςθ των άνω 
γεγονότων ι περιςτατικϊν. 

Διαφωνίεσ, διενζξεισ και διαφορζσ που κα ανακφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ δεν 
δικαιολογοφν τθν εκ μζρουσ του Αναδόχου άρνθςθ παροχισ των υπθρεςιϊν και εκτζλεςθσ των 
κακθκόντων του όπωσ αυτά προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ, εκτόσ αν τοφτο ρθτϊσ προβλζπεται από το 
Νόμο ι τθν ςφμβαςθ. Αν παρότι δεν υφίςταται τζτοιο δικαίωμα, ο Ανάδοχοσ αρνθκεί τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, ο Διμοσ μπορεί να κθρφξει τον Ανάδοχο ζκπτωτο, κατά τισ ςχετικζσ διατάξεισ του νόμου. 

ΑΘΟ 14: ΕΚΡΤΩΣΘ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
14.1  Ζκπτωςθ Αναδόχου 

Εφόςον ο Ανάδοχοσ παραβιάηει τισ εκ τθσ ςυμβάςεωσ υποχρεϊςεισ του, κθρφςςεται ζκπτωτοσ 
όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία. 

Εφόςον ςυντρζχουν οι περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου αυτοφ, θ διαδικαςία ζκπτωςθσ 
κινείται υποχρεωτικά. Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ εκκακαρίηεται θ ςφμβαςθ και καταπίπτει 
υπζρ του εργοδότθ θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ.  

14.2  Διάλυςθ τθσ Σφμβαςθσ 

14.2.1 Ο Εργοδότθσ δικαιοφται να διαλφςει τθ Σφμβαςθ ςτο τζλοσ κάκε μινα λειτουργίασ, από τθν 
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ  αποηθμίωςθ του Αναδόχου. Για να γίνει αυτό κα πρζπει να 
ειδοποιιςει εγγράφωσ τον ανάδοχο ζνα μινα πριν.  
14.2.2 Ο Ανάδοχοσ με τθν Ειδικι Διλωςθ διακοπισ των εργαςιϊν που απευκφνει ςτον Εργοδότθ 
προςδιορίηει τθν ηθτοφμενθ αποηθμίωςθ του. Μπορεί επίςθσ να προςδιορίςει τθν αποηθμίωςθ ζναντι 
τθσ οποίασ ςυναινεί ςτθν ςυνζχιςθ των εργαςιϊν και τθν ματαίωςθ τθσ διάλυςθσ. Εφόςον ο Ανάδοχοσ 
ςυναινεί ςτθ ματαίωςθ τθσ διάλυςθσ, θ ςφμβαςθ ςυνεχίηεται ανεξάρτθτα των οικονομικϊν του 
απαιτιςεων, με ανάλογθ παράταςθ των ςυμβατικϊν προκεςμιϊν. 
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14.3 Λφςθ τθσ Σφμβαςθσ για οικονομικοφσ λόγουσ 

Ο Εργοδότθσ δικαιοφται να καταγγείλει μονομερϊσ και αηθμίωσ γι' αυτόν τθν Σφμβαςθ εάν δεν 
εγκρίνει τθν υποκατάςταςθ του Αναδόχου ι αν αυτόσ τεκεί υπό εκκακάριςθ, ι υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ. Ρτϊχευςθ του Αναδόχου, ςυνεπάγεται τθν αυτοδίκαιθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ, ενϊ πτϊχευςθ 
μζλουσ ςφμπραξθσ ι κοινοπραξίασ ςυνεπάγεται τθν δυνατότθτα υποκατάςταςθσ του πτωχεφςαντοσ μετά 
από ζγκριςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ. 

14.4 Λφςθ τθσ Σφμβαςθσ λόγω διαγραφισ από το Θλεκτρονικό Μθτρϊο Αποβλιτων  

Διαγραφι, για οποιονδιποτε λόγο, του Αναδόχου από το Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Αποβλιτων  
ςυνεπάγεται τθν αυτοδίκαιθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ, αηθμίωσ για τον Εργοδότθ. 

14.5 Λφςθ τθσ Σφμβαςθσ- Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ 

Η λιξθ τθσ Σφμβαςθσ πιςτοποιείται με τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ, όπου 
βεβαιϊνεται ότι ζχουν εκτελεςτεί όλεσ οι ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ εντόσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 
ςφμβαςθσ.  

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτον Ανάδοχο ςφμφωνα με το Άρκρο 8 τθσ 
παροφςασ Ε.Σ.Υ. 

ΑΘΟ 15 : ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Η Σφμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Πλεσ οι επικοινωνίεσ (προφορικζσ και γραπτζσ) μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ ι άλλων 

ελλθνικϊν αρχϊν ι φορζων κα γίνονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οπουδιποτε και οποτεδιποτε κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ απαιτθκεί ερμθνεία ι μετάφραςθ από ι / και προσ τα ελλθνικά, αυτζσ κα 
εξαςφαλίηονται από τον Ανάδοχο και με κόςτοσ που κα βαρφνει τον ίδιο. 

Σε κάκε περίπτωςθ αμφιςβθτιςεων ι διαφορϊν, το ελλθνικό κείμενο κατιςχφει των εγγράφων 
ςε αλλοδαπι γλϊςςα. 

 
Η Συντάξαςα 

Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ Κακαριότθτασ και 
Ανακφκλωςθσ 

 
 
 
 

Γεωργία Βαρηϊκα 
ΡΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν 

 ΘΕΩΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα 22 / 5 / 2020 

Ο Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ  
Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, Συντιρθςθσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ - Τποδείγμαηα Δγγυηηικών Δπιζηολών 

 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο)…………………….. 

Ζκεξνκελία έθδνζεο: …………………………….. 

Πξνο: ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 

ΠΛ. Α. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ 5 - ΙΧΑΝΝΙΝΑ 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ
44

. 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο  

κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ  …………………………
45

 ππέξ ηνπ  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….. 

β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….. 

γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

.......................…………………………………..
46

 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, 

εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο,  

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο/ηνπο ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελία) ..................... Γηαθήξπμε 

ηνπ ΓΗΜΟΤ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο: 

ΡΑΟΧΘ ΥΡΟΣΤΘΙΚΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ  ΔΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ απνξξένπζεο 

                                                 

44  Σν χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν 

ρξεκαηηθφ πνζφ θαη δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο πξνεθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Αλαγξάθεηαη 

νινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο. ην πνζφ δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ (άξζξν 157 λ. 4281/2014). 

45 ν.π. ππνζ. 3. 
46  πκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο. 
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ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (ππέξ νπ ε εγγύεζε) θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ 

κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 

απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ....................εκέξεο 
47

 απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζπαξνχζαηζρχεηκέρξηθαηηελ …………………………………………………..
48. 

 

ή 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο 

φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε 

εγγπνδνζίαο καο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Απνδερφκαζηελα παξαηείλνκε ηεληζρχηεοεγγχεζεοχζηεξααπφέγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο, ζην 

νπνίν επηζπλάπηεηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ ππέξ νπ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν ... ηεο Γηαθήξπμεο/Πξφζθιεζεο/Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, 

κεηελπξνυπφζεζεφηηηνζρεηηθφαίηεκάζαοζακαοππνβιεζείπξηλαπφηελεκεξνκελίαιήμεοηεο
49

. 

 

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε 

ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε
50

. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 

 

 

 

 

 

                                                 

47  Να νξηζηεί ν ρξφλνο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
48  ΖΜΔΗΩΖΓΗΑΣΖΝΣΡΑΠΔΕΑ:Ορξφλνοηζρχνοπξέπεηλαείλαηκεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλθαηάηξηάληα 

(30)εκέξεο ηνπρξφλνπηζρχνοηεοπξνζθνξάο, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 157 παξ. 1 πεξ. 

α, εδαθ. β' ηνπ λ. 4281/2014). 

49  Άξζξν 157 παξ. 1 πεξ. α εδαθ γ ηνπ λ. 4281/2014. 

50  Ο θαζνξηζκφο αλσηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ 

Διιάδα ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ ππ'αξηζ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΔΚ Β' 740/28.08.1995) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία θαη θαηέζηε ππνρξεσηηθή θαη ε αλαγξαθή ηεο ζρεηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ 

εγγπεηηθή επηζηνιή. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο): ………………… 

Ζκεξνκελία έθδνζεο    …………………………….. 

Πξνο: ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 

ΠΛ. Α. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ 5 - ΙΧΑΝΝΙΝΑ 

 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ
3
. 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

επξψ………………………………………………………………………..
4
 

ππέξ ηνπ:  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) .................. 

(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, 

εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 

γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:ΡΑΟΧΘ ΥΡΟΣΤΘΙΚΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ  ΔΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελία) ........................ 

Γηαθήξπμε ...........................ηνπ Γήκνπ Ισαλληηώλ. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ 

κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 

απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ....….    εκέξεο
7 
απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

                                                 

3 Οινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο. ην πνζφ δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. 

4  Όπσο ππνζεκείσζε 3. 

7  Να νξηζηεί ν ρξφλνο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  
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Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξφλνο ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο
8
) 

ή  

κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα 

ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε 

ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε
9
. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8  χκθσλα κε ην άξζξν 25 πδ 118/2007 θαη ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 

πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ κε βάζε ηε 

ζχκβαζε ν αγνξαζηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηα πιηθά πιένλ δχν (2) κήλεο ή κεγαιχηεξνο εθφζνλ απηφ νξίδεηαη 

απφ ηε δηαθήξπμε.  

9  Ο θαζνξηζκφο αλσηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ 

Διιάδα ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ ππ'αξηζ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΔΚ Β' 740/28.08.1995) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία θαη θαηέζηε ππνρξεσηηθή θαη ε αλαγξαθή ηεο ζρεηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ 

εγγπεηηθή επηζηνιή. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ - ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

Γεκόζηα ύκβαζε ππεξεζίαο κε ηίηιν: 

ΡΑΟΧΘ ΥΡΟΣΤΘΙΚΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ  ΔΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

ηα Ησάλληλα ζήκεξα ....................., ήκεξα ..................., νη ππνγξάθνληεο, ηελ παξνχζα, αθελφο ν  

Γήκνο Ησαλληηψλ  κε Α.Φ.Μ. …………………….. θαη Γ.Ο.Τ. Ησαλλίλσλ , πνπ εθπξνζσπείηαη 

λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν θ. Μσπζή Διηζάθ θαη αθεηέξνπ ν/ε θ. ........................ θπζηθφ πξφζσπν 

(πιήξε ζηνηρεία) ή ε εηαηξεία ................... κε ηελ επσλπκία «.....................................................» κε 

δ.η. «.........................» πνπ εδξεχεη ζηελ (πεξηνρή), (νδφο, αξηζκφο), Σ.Κ. ......, ηει. ................., θαμ 

..............., κε Α.Φ.Μ. .................... & Γ.Ο.Τ. ...................... θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ/ηελ 

θ. .......................... (νλνκαηεπψλπκν εθπξνζψπνπ), πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αλάδνρνο/πξνκεζεπηήο», ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη κε ην απφ .............. 

Πξαθηηθφ ηνπ Γ.. (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ ή Δ.Π.Δ.), ζπκθψλεζαλ θαη έθαλαλ απνδεθηά ηα 

αθφινπζα: 

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. ………. απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαηαθπξψζεθε ζηνλ 

αλάδνρν «.............................» (πιήξε ζηνηρεία) ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηθηνχ κεηνδνηηθνχ 

δηαγσληζκνχ, γηα ηελ ππεξεζία ΡΑΟΧΘ ΥΡΟΣΤΘΙΚΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ  ΔΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (Γηαθήξπμε ………), θαη ζηελ ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ 

πξνζθνξάο ………………... 

Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ, νη ζπκβαιιφκελνη κε ηελ ηδηφηεηα πνπ πξναλαθέξζεθε, ππνγξάθνπλ 

ηελ ζχκβαζε απηή κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ν
 : ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ-ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ-

ΠΟΟΣΗΣΑ-ΣΙΜΗ 

Ωο αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη ε ππεξεζία ΡΑΟΧΘ ΥΡΟΣΤΘΙΚΤΙΚΩΝ 

ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ  ΔΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί (ζπκπιεξψλεηαη βάζεη ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ): 

 

 

Α/Α Είδοσ Εργαςίασ Δαπάνθ 
ανά 
τόνο 
(€) 

Μζγιςτθ 
Μθνιαία 
ποςότθτα 
(τόνοι) 

Διάρκεια 
(ςε μινεσ) 

Δαπάνθ (€) 

1. Αποκομιδι απορριμμάτων 
ςτθ Δ.Ε. Ραμβϊτιδασ  300 2  

2. Αποκομιδι απορριμμάτων 
ςτθ Δ.Ε. Μπιηανίου  200 2  

3. Αποκομιδι απορριμμάτων 
ςε περιοχζσ τθσ Δ.Ε. 
Ιωαννιτϊν  500 2  

 
Ρροχπολογιςμόσ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.)   

 
 

 
Φ.Ρ.Α. (24%)   
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Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ   

 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ν
  : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ – ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν από τον Ανάδοχο περιγράφονται αναλυτικά:  

1. Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Ραμβϊτιδασ 
Ο Ανάδοχοσ κα διακζςει τον κατάλλθλο εξοπλιςμό και το απαραίτθτο προςωπικό για τθν 

αποκομιδι των απορριμμάτων για διάςτθμα δφο (2) μθνϊν των παρακάτω περιοχϊν: 

Δθμοτικι Ενότθτα Ραμβϊτιδασ: Κοινότθτεσ Ανατολικισ, Βαςιλικισ, Δαφνοφλασ, Δροςοχωρίου, 

Ηλιόκαλθσ, Καςτρίτςθσ, Κατςικά (Ζδρα Δθμ. Ενότθτασ), Κουτςελιοφ, Κράψθσ, Λογγάδων, Μουηακαίων, 

Ρλατανιάσ, Ρλατάνου και Χαροκοπίου.  

Η αποκομιδι των απορριμμάτων ςτθ Δ.Ε. Ραμβϊτιδασ κα πραγματοποιείται ωσ εξισ:  

Α) Κοινότθτεσ Ανατολικισ, Βαςιλικισ, Δαφνοφλασ, Ηλιόκαλθσ, Κράψθσ,  Μουηακαίων, Ρλατανιάσ, 

Ρλατάνου και Χαροκοπίου:  Δφο (2) φορζσ τθν εβδομάδα τουσ χειμερινοφσ μινεσ (01.10 ωσ και 31.03) και 

τρεισ (3) φορζσ τθν εβδομάδα για τουσ κερινοφσ μινεσ (01.04 ωσ και 30.09). 

Β) Κοινότθτεσ Κουτςελιοφ, Δροςοχωρίου, Λογγάδων και Καςτρίτςασ: Τρεισ (3) φορζσ τθν 

εβδομάδα για ολόκλθρθ τθ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  

Γ) Κοινότθτα Κατςικά: Ζξι (6) φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ περιόδου, 

ςυμπεριλαμβανομζνου και του καταυλιςμοφ φιλοξενίασ προςφφγων του παλιοφ αεροδρομίου.  

Η μζγιςτθ μθνιαία ποςότθτα που κα ςυλλζγεται από τθ Δθμοτικι Ενότθτα Ραμβϊτιδασ είναι 300 

τόνοι.   

2. Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Μπιηανίου 
Ο Ανάδοχοσ κα διακζςει τον κατάλλθλο εξοπλιςμό και το απαραίτθτο προςωπικό για τθν 

αποκομιδι των απορριμμάτων για διάςτθμα δφο (2) μθνϊν των παρακάτω περιοχϊν: 

Δθμοτικι Ενότθτα Μπιηανίου: Κοινότθτεσ Αμπελειάσ, Αςβεςτοχωρίου, Κόντςικασ, Κοςμθράσ, 

Μανολιάςθσ, Μπιηανίου και Ρεδινισ (Ζδρα Δθμ. Ενότθτασ). 

Η αποκομιδι των απορριμμάτων κα πραγματοποιείται ωσ εξισ:  

Α) Κοινότθτεσ Αμπελειάσ, Αςβεςτοχωρίου, Κόντςικασ, Κοςμθράσ, Μανολιάςθσ και Μπιηανίου: 

Δφο (2) φορζσ τθν εβδομάδα τουσ χειμερινοφσ μινεσ (01.10 ωσ και 31.03) και τρεισ (3) φορζσ τθν 

εβδομάδα για τουσ κερινοφσ μινεσ (01.04 ωσ και 30.09). 

Β)  Κοινότθτα Ρεδινισ: Ρζντε (5) φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ περιόδου, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των κάδων που είναι τοποκετθμζνοι ςτουσ χϊρουσ του Ρανεπιςτθμίου 

Ιωαννίνων.  

Η μζγιςτθ μθνιαία ποςότθτα που κα ςυλλζγεται από τθ Δθμοτικι Ενότθτα Μπιηανίου είναι 200 

τόνοι.   

3. Αποκομιδι Απορριμμάτων ςε περιοχζσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ιωαννιτϊν 
Ο Ανάδοχοσ κα διακζςει τον κατάλλθλο εξοπλιςμό και το απαραίτθτο προςωπικό για τθν 

αποκομιδι των απορριμμάτων για διάςτθμα δφο (2) μθνϊν των παρακάτω περιοχϊν: 

Δθμοτικι Ενότθτα Ιωαννιτϊν: Κοινότθτεσ Νεοχωρόπουλου, Μαρμάρων και Εξοχισ, με όλουσ τουσ 

οικιςμοφσ και τισ ςυνοικίεσ τουσ, με εξαίρεςθ τα presscontainer που βρίςκονται τοποκετθμζνα ςτο Γενικό 

Ρανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Ιωαννίνων. Από τθν Κοινότθτα Σταυρακίου μόνο ο οικιςμόσ Σταυράκι.  

Η αποκομιδι των απορριμμάτων κα πραγματοποιείται ωσ εξισ:  
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Α) Κοινότθτα Μαρμάρων:  

o Οικιςμοί Άμμοσ Μαρμάρων, Ολυμπιάδα, Μάρμαρα, Κάτω Μάρμαρα: Τρεισ (3) φορζσ τθν 

εβδομάδα ανεξαρτιτωσ περιόδου.  

o Οικιςμόσ Καρδαμίτςια: Ζξι (6) φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ περιόδου.  

Β)  Κοινότθτα Σταυρακίου: 

o Οικιςμόσ Σταυρακίου: Τρεισ (3) φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ περιόδου. 

Γ)  Κοινότθτα Νεοχωρόπουλου: 

o Οικιςμόσ Νεοχωρόπουλου: Τρεισ (3) φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ περιόδου. 

o Οικιςμόσ Κάτω Νεοχωρόπουλου: Ζξι (6) φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ περιόδου. 

Δ)  Κοινότθτα Εξοχισ: Ζξι (6) φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ περιόδου. 

Η μζγιςτθ μθνιαία ποςότθτα που κα ςυλλζγεται από τισ επιλεγμζνεσ περιοχζσ τθσ Δθμοτικισ 

Ενότθτασ Ιωαννίνων είναι 500 τόνοι.   

Επιςθμάνςεισ 
Θα ςυλλζγονται αποκλειςτικά ανάμεικτα ςτερεά αςτικά απόβλθτα με κωδικό ΕΚΑ 20 03 01 

«ανάμεικτα αςτικά απόβλθτα». 

Ωσ χϊροσ διάκεςθσ των απορριμμάτων ορίηεται το Εργοςτάςιο Αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων 

(ΑΣΑ) Ρεριφζρειασ Θπείρου ςτο Ελευκεροχϊρι Νομοφ Ιωαννίνων. Τα ςυλλεγόμενα απορρίμματα κα 

πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να γίνονται αποδεκτά από το Εργοςτάςιο, εντόσ του ωραρίου λειτουργίασ 

του.  

Η υπθρεςία περιλαμβάνει τθ μθχανικι αποκομιδι των μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αςτικϊν 
απορριμμάτων από τουσ κοινοφσ κάδουσ αποκομιδισ που βρίςκονται ςτισ προαναφερόμενεσ περιοχζσ. 
Δεν περιλαμβάνει τθ ςυλλογι ογκωδϊν, ειδικϊν, οφτε τθ ςυλλογι ανακυκλϊςιμων υλικϊν 
(ςυςκευαςιϊν) που κα πραγματοποιοφνται από τισ υπθρεςίεσ του Διμου. Ο χϊροσ διάκεςθσ των 
απορριμμάτων κα είναι το Εργοςτάςιο Επεξεργαςίασ Στερεϊν Αςτικϊν Αποβλιτων Ρεριφζρειασ Ηπείρου, 
ςτο Ελευκεροχϊρι Νομοφ Ιωαννίνων.    

Θα γίνεται αποκομιδι ανάμεικτων ςτερεϊν αςτικϊν αποβλιτων από το ςφνολο των ειδικϊν 

τροχιλατων κάδων μθχανικισ αποκομιδισ, κάκε χωρθτικότθτασ, που βρίςκονται τοποκετθμζνοι ι 

πρόκειται να τοποκετθκοφν από το Διμο ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ των περιοχϊν που καλφπτει θ 

ςφμβαςθ. Θα ςυλλζγονται επίςθσ απορρίμματα εκτόσ κάδων, ςυςκευαςμζνα ςε πλαςτικζσ ςακοφλεσ και 

κα κακαρίηεται ο χϊροσ γφρω από τουσ κάδουσ από τα μικροαπορρίμματα. 

Δεν κα πραγματοποιείται ςυλλογι από τουσ ειδικοφσ κάδουσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

(ςυςκευαςιϊν – μπλε κάδοσ με ειδικι ςιμανςθ). Επίςθσ, δεν κα πραγματοποιείται ςυλλογι ογκωδϊν 

ςτερεϊν αποβλιτων, ειδικϊν αποβλιτων όπωσ απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, 

μπαταρίεσ και ςυςςωρευτζσ, μεταχειριςμζνα ελαςτικά, οφτε ςυλλογι αδρανϊν υλικϊν και υλικϊν 

κατεδαφίςεων.  

Η ςυλλογι των απορριμμάτων κα ακολουκεί υποχρεωτικά το ωράριο εργαςίασ τθσ υπθρεςίασ 

παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ του Διμου Ιωαννιτϊν για τον αποτελεςματικότερο ζλεγχό τθσ. Ο 

Ανάδοχοσ κα τθρεί κακθμερινό θμερολόγιο εργαςιϊν.  

Ο Εργοδότθσ δικαιοφται να διαλφςει τθ ςφμβαςθ ςτο τζλοσ κάκε μινα λειτουργίασ, από τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ αποηθμίωςθ του Αναδόχου. Για να γίνει αυτό κα πρζπει να 

ειδοποιιςει εγγράφωσ τον ανάδοχο ζνα μινα πριν.  

 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίηει ςυνεχϊσ τθν απόλυτθ υποςτιριξθ του μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιεί για τθν αποκομιδι των απορριμμάτων. Οι διαγωνιηόμενοι κα 
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υποβάλλουν ςτοιχεία ςχετικά με τθν τεχνικι υποδομι και οργάνωςθ που διακζτουν και κα 

εφαρμόςουν (εξοπλιςμόσ, προςωπικό, άδειεσ κλπ). 

2. Ο ανάδοχοσ τελεί πάντοτε υπό τθν εποπτεία τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Διμου (Υπθρεςία 

παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ), προσ τισ εντολζσ τθσ οποίασ οφείλει ο ίδιοσ και το 

προςωπικό του απόλυτθ ςυμμόρφωςθ, ευριςκόμενοσ ςε ςυνεχι επαφι για να πιςτοποιείται και 

θ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ του. 

3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ Αςτυνομικζσ, Υγειονομικζσ και 

λοιπζσ Διατάξεισ περί κακαριότθτασ και επεξεργαςίασ απορριμμάτων και οδικισ κυκλοφορίασ. 

4. Το πάςθσ φφςεωσ και ειδικότθτασ ζμμιςκο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ του ζργου αμείβεται και 

αςφαλίηεται αποκλειςτικά από τον ανάδοχο. Σθμειϊνεται ρθτά ότι απαγορεφεται θ απαςχόλθςθ 

αναςφάλιςτου προςωπικοφ. Σε περίπτωςθ απαςχόλθςθσ αλλοδαπϊν κα πρζπει αυτοί να 

κατζχουν νόμιμθ άδεια εργαςίασ, θ οποία κα κεωρείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 

5. Τον εργολάβο βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ενϊ ο ΦΡΑ βαρφνει τον Διμο. Τον εργολάβο 

βαρφνουν επίςθσ οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ παραπάνω δθμοπραςίασ. Οι δαπάνεσ 

επεξεργαςίασ των απορριμμάτων βαρφνουν το Διμο. 

6. Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ και ευκφνθ να παίρνει όλα τα μζτρα που πρζπει για τθν αςφάλεια 

του προςωπικοφ που απαςχολεί για τθν εκτζλεςθ του ζργου και για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ι 

ηθμιϊν ςε οποιαδιποτε πρόςωπα ι πράγματα. Για ατυχιματα ι ηθμιζσ που τυχόν κα ςυμβοφν 

ςτο προςωπικό του αναδόχου ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ο Διμοσ δεν ζχει καμία ευκφνθ. Οι 

ευκφνεσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο, αςτικζσ και ποινικζσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

των οικείων νόμων για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ. Σε περίπτωςθ βλάβθσ του εξοπλιςμοφ ι 

οποιονδιποτε τρόπο αδυναμίασ εργαςίασ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αντικατάςταςι 

του με άλλο. 

7. Ωσ ςθμείο για τθν διάκεςθ των απορριμμάτων ορίηεται το Εργοςτάςιο Επεξεργαςίασ Στερεϊν 

Αςτικϊν Αποβλιτων Ρεριφζρειασ Ηπείρου, ςτο Ελευκεροχϊρι Νομοφ Ιωαννίνων. Σε περίπτωςθ 

που είναι αδφνατθ θ χριςθ του εργοςταςίου για οποιονδιποτε λόγο, θ διάκεςθ των αποβλιτων, 

προςωρινι ι οριςτικι, κα γίνει ςε κατάλλθλο χϊρο με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ και των αρμόδιων υπθρεςιϊν. Απαγορεφεται θ ανεξζλεγκτθ απόρριψθ αποβλιτων.  

8. Ο ανάδοχοσ δεν κα πραγματοποιεί αποκομιδι ανακυκλϊςιμων υλικϊν (ςυςκευαςιϊν), που κα 

τοποκετοφνται ςε χωριςτοφσ ειδικοφσ κάδουσ. Η ςφμβαςθ δεν αφορά υπθρεςία αποκομιδισ 

ογκωδϊν για καμία περιοχι. Δεν κα γίνεται αποκομιδι αδρανϊν και υλικϊν κατεδαφίςεων, οφτε 

αποκομιδι ειδικϊν αποβλιτων, όπωσ αποβλιτων θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, 

μπαταριϊν, ελαςτικϊν κλπ. Τα απορρίμματα που κα ςυλλζγονται πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να 

γίνονται αποδεκτά ςτο χϊρο διάκεςθσ απορριμμάτων, ςφμφωνα με τουσ όρουσ λειτουργίασ του. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει είναι ενιμεροσ για τουσ όρουσ λειτουργίασ του χϊρου διάκεςθσ ςτερεϊν 

αποβλιτων. Απαγορεφεται θ ςυλλογι επικίνδυνων, μολυςματικϊν και ραδιενεργϊν αποβλιτων. 

9. Η Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ κα ορίςει και κα γνωςτοποιιςει ςχετικά ςτον 

Ανάδοχο το/τα πρόςωπο/α που κα παρακολουκεί/οφν τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ τθσ 

ςφμβαςθσ και κα καλείται ςτο εξισ «επόπτθσ/ςυντονιςτισ» ι «ομάδα εποπτείασ».  

10. Αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει προσ ζγκριςθ 

ςτθν Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ το εβδομαδιαίο πρόγραμμα αποκομιδισ, 

αναφζροντασ τισ θμζρεσ και ϊρεσ που κα εξυπθρετεί κάκε περιοχι, ςε ςυμφωνία με όςα 

αναφζρονται ςχετικά ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ παροφςασ.  

11. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί θμερολόγιο ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ 

του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, οι ςυλλεχκείςεσ ποςότθτεσ, οι περιοχζσ που εξυπθρετικθκαν, θ 

κακθμερινι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ο μθχανολογικόσ 

εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιικθκε, ζκτακτα ςυμβάντα και κάκε άλλο ςτοιχείο που ςχετίηονται με 
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τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ ι 

μζλοσ τθσ ομάδασ εποπτείασ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν 

αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο 

ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του θμερολογίου αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

12. Κακθμερινά, πριν ζναρξθ τθσ εργαςίασ, ο επόπτθσ ι μζλοσ τθσ ομάδασ εποπτείασ κα 

πραγματοποιεί οπτικό ι άλλο πρόςφορο ζλεγχο ςτο όχθμα /ςτα οχιματα του Αναδόχου για τθ 

διαπίςτωςθ ότι αυτό /αυτά είναι κενά από απορρίμματα. Ρροσ τοφτο, θ ζναρξθ του δρομολογίου 

πλιρωςθσ του απορριμματοφόρου του Αναδόχου κα γίνεται ςτθν ζδρα τθσ Υπθρεςίασ 

Ραρακολοφκθςθσ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ.  

13. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ακολουκεί το ωράριο εργαςίασ τθσ Υπθρεςίασ Ραρακολοφκθςθσ 

Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ και ειδικότερα των οριςμζνων εποπτϊν /ςυντονιςτϊν ι μελϊν τθσ ομάδασ 

εποπτείασ. Τοφτο ςθμαίνει ότι μπορεί να εκτελείται εργαςία τόςο ςε θμεριςιο όςο και ςε 

νυχτερινό ωράριο.  

14. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίηει τα απορρίμματα ςτο χϊρο διάκεςθσ ςε θμζρεσ και 

ϊρεσ που λειτουργεί, για τισ οποίεσ οφείλει να είναι ενιμεροσ.  

15. Δεν οφείλεται αμοιβι ςτον Ανάδοχο για τυχόν ςυλλεχκείςεσ ποςότθτεσ απορριμμάτων από 

αυτόν, που υπερβαίνουν το ανϊτατο μθνιαίο όριο ανά περιοχι, όπωσ ορίςτθκε ςτθν Τεχνικι 

Ρεριγραφι τθσ παροφςασ μελζτθσ.  

16. Δεν οφείλεται αμοιβι ςτον Ανάδοχο για τυχόν ςυλλεχκείςεσ ποςότθτεσ απορριμμάτων άλλων 

πλθν όςων ςυμπεριλαμβάνονται ςτον κωδικό ΕΚΑ 20 03 01 «ανάμεικτα αςτικά απόβλθτα 

17. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ακολουκεί το εγκεκριμζνο από τθν Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ 

ςφμβαςθσ πρόγραμμα αποκομιδισ. Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ ςτθν εκτζλεςθ του 

εγκεκριμζνου προγράμματοσ αποκομιδισ για περιςςότερο από τρεισ (3) θμζρεσ κατά τουσ 

χειμερινοφσ μινεσ (από 1θ Οκτωβρίου ωσ και 31 Μαρτίου) και δφο (2) θμζρεσ κατά τουσ κερινοφσ 

μινεσ (από 1θ Απριλίου ωσ και 30 Σεπτεμβρίου), θ Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ 

ςφμβαςθσ προχωρά ςε καταλογιςμό προςτίμου τριακοςίων ευρϊ (300 €) ανά θμζρα 

κακυςτζρθςθσ, που κα αφαιρείται από τθ μθνιαία αμοιβι του αναδόχου. Η Υπθρεςία 

παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ κα προχωρά ςε καταλογιςμό προςτίμου τριακοςίων ευρϊ 

(300€) ςε κάκε περίπτωςθ που διαπιςτϊςει ότι ο Ανάδοχοσ ςυλλζγει ανακυκλϊςιμα υλικά από 

τουσ ειδικοφσ μπλε κάδουσ, ογκϊδθ απορρίμματα, ειδικά απόβλθτα όπωσ απόβλθτα θλεκτρικοφ 

και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, χρθςιμοποιθμζνα ελαςτικά και αδρανι υλικά και απόβλθτα 

κατεδαφίςεων. Σε περίπτωςθ που το καταλογιςκζν πρόςτιμο φκάςει ςε ποςοςτό πζντε τοισ 

εκατό (5%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.   

18. Το προςωπικό που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κα πρζπει να 

ςυμπεριφζρεται κόςμια προσ τουσ δθμότεσ. Σε περίπτωςθ που αποδεδειγμζνα προκφψει τζτοια 

παράβαςθ, θ Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ δφναται να προχωριςει ςε 

καταλογιςμό προςτίμου μζχρι 50€ ανά περίπτωςθ, που κα αφαιρείται από τθ μθνιαία αμοιβι 

του αναδόχου.  

19. Το προςωπικό που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κα πρζπει να δείχνει 

προςοχι κατά τθν εκκζνωςθ των κάδων απορριμμάτων, ϊςτε να αποφεφγονται κατά το δυνατό 

οι ηθμίεσ. Σε περίπτωςθ που αποδεδειγμζνα προκφψει ηθμία ςτον εξοπλιςμό του Διμου, ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναλάβει πλιρωσ τθ δαπάνθ αποκατάςταςισ του.  

20. Τυχόν απορρίμματα που κα βρίςκονται εκτόσ των κάδων και πζριξ αυτϊν κα πρζπει να 

ςυλλζγονται επίςθσ. Ο χϊροσ γφρω από τουσ κάδουσ μθχανικισ αποκομιδισ κα πρζπει να είναι 

κακαρόσ μετά τθν εκκζνωςθ και τυχόν μικροαπορρίμματα κα πρζπει να απομακρφνονται με 

χειρονακτικι ςάρωςθ ι άλλο τρόπο.  
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21. Το προςωπικό του Αναδόχου κα κάνει απαραιτιτωσ χριςθ των κατάλλθλων μζςων ατομικισ 

προςταςίασ κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ του, όπωσ προβλζπεται ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για 

τθν υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων. 

22. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, αμζςωσ μετά τθν υπογραφι ςφμβαςθσ και πριν τθν εγκατάςταςι του, 

να υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ κατάςταςθ που να 

εμφανίηει τον αρικμό κυκλοφορίασ, τον τφπο και τθ χωρθτικότθτα των οχθμάτων που κα 

χρθςιμοποιιςει και τα ονοματεπϊνυμα των οδθγϊν ανά όχθμα, ϊςτε να λάβει τθν απαραίτθτθ 

διαπίςτευςθ ειςόδου ςτο χϊρο διάκεςθσ απορριμμάτων.  

23. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν παροχι ςτοιχείων κάκε είδουσ που ςχετίηονται με τα 

ςυλλεγόμενα απορρίμματα και τθ διαδικαςία αποκομιδισ ςε περίπτωςθ που ηθτθκεί. Ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργάηεται πλιρωσ ςε κάκε ζλεγχο και να διακζςει το απαιτοφμενο 

γι' αυτό προςωπικό. 

 

 Για ότι δεν προβλζπεται και δεν μνθμονεφεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, ιςχφουν τα 

αναγραφόμενα ςτθν μελζτθ τθσ υπθρεςίασ. 

 Ππου υπάρχει διαφοροποίθςθ ανάμεςα ςε μελζτθ και διακιρυξθ, υπεριςχφει θ διακιρυξθ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ν
 : ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ 

Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή παξαιαβήο. Απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη: 

α) Σηκνιφγην ππέξ ηεο Τπεξεζίαο. 

β) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

γ) Λνηπά, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά. 

Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν 

θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο 

θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,07% ππέξ ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ ( Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ), ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Δπί ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο 0,07% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ δηελεξγείηαη θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ εηζθνξάο 

20% ππέξ Ο.Γ.Α. 

β) Κξάηεζε ύςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, 

ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε 

πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016
51

 

                                                 
51Ο σπόνορ, ηπόπορ και η διαδικαζία κπάηηζηρ ηων ωρ άνω σπημαηικών ποζών, καθώρ και κάθε 

άλλο αναγκαίο θέμα για ηην εθαπμογή ηηρ ωρ άνω κπάηηζηρ  εξαπηάηαι από ηην έκδοζη ηηρ 

κοινήρ απόθαζηρ ηος Υποςπγού Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ και Τοςπιζμού και Οικονομικών ηηρ 

παπ. 6 ηος άπθπος 36 ηος ν. 4412/2016 
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γ) Κξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Α.Δ.Π.Π ( Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ )  ε 

νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 

ζχκβαζεο.
52

 Δπί  ηεο θξάηεζεο απηήο ππνινγίδεηαη ραξηόζεκν 3% θαη επί ηνπ ραξηνζήκνπ 

Ο.Γ.Α 20% 

Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή  θαη απνδίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο . 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, θαη ζπγθεθξηκέλα ππάξρεη ε κε α.α …. Α.Α.Τ. ε νπνία θαηαρσξήζεθε 

ζην κεηξψν δεζκεχζεσλ ηνπ Γήκνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 4ν: ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο - Παξαιαβήο. 

Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη 

θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο κπνξεί: 

α) λα παξαιάβεη ην πιηθφ, 

β) λα παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ζχκβαζεο, 

γ) λα απνξξίςεη ην πιηθφ 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, θαζψο θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο νινθιήξσζεο 

φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο - 

Παξαιαβήο, πνπ έρεη νξηζζεί κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο κπνξεί λα εηζεγείηαη  σο θαηά Νφκν αξκφδην, γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ 

ζηνλ Αλάδνρν, ζε πεξίπησζε ζπκπεξηθνξάο ηνπ αληίζεηεο πξνο ηα αλαθεξφκελα ζηε ζχκβαζε. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 208 θαη 209 ηνπ Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ν
 : ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα αθνινπζεί πηζηά ηηο νδεγίεο θαη 

ηηο ππνδείμεηο ηνπ Γήκνπ . 

2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην Γήκν νπνηεζδήπνηε αλαθνξέο θαη πιεξνθνξίεο ηνπ 

δεηεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

3. Ο Αλάδνρνο ξεηά επζχλεηαη γηα θάζε ελέξγεηα ησλ ππαιιήισλ, ηπρφλ ζπκβνχισλ ή 

αληηπξνζψπσλ απηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αλεμαηξέησο νπνηνπδήπνηε ρξεζηκνπνηεζεί απφ 

απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη θαζψο θαη γηα ηηο ηπρφλ 

παξεπφκελεο ππνρξεψζεηο. 

4. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζηεί κε νπνηαδήπνηε Τπεξεζία, Δπηηξνπή ή θαη θάζε 

ηξίην, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ. 

5. Γηα ηελ γξήγνξε δηεθπεξαίσζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ, ν Αλάδνρνο νξίδεη σο 

εθπξφζσπν ηνπ ηνλ/ηελ θ……………………….., πξνθεηκέλνπ λα πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή 

επηθνηλσλία κε ηνλ εθπξφζσπν ηεο Αξκφδηαο Τπεξεζίαο γηα ηελ νπνία γίλεηαη απηή ε πξνκήζεηα. 

                                                 
52Από 22-3-2017 βάζει ηηρ ΚΥΑ 1191/2017 Υποςπγών Οικονομικών –Γικαιοζύνηρ ( Φ.Δ.Κ   

969/Β/22-3-2017 ) 
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6. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ 

ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ 

ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν.4412/16 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ν
 : ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε χκβαζε ή κέξνο απηήο ρσξίο ηελ 

έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Δάλ ν Αλάδνρνο πξνβεί ζε κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε ηειεπηαία δηθαηνχηαη, ρσξίο πξνεγνχκελε φριεζε, λα επηβάιεη 

απηνδηθαίσο ηηο θπξψζεηο γηα αζέηεζε ηεο χκβαζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 7
ν
 : ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηα αξ.132 θαη 201 ηνπ Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ν
 : ΜΟΝΟΜΔΡΗ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/16, 

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε 

λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ν
 : ΙΥΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Η διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου από τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνθτικοφ ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρκρο 38 του Ν. 4412/2016 ςε ςυνδυαςμό 

με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1 άρκρο 11 τθσ υπ’ αρικμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Βϋ/23.05.2017),για 

δφο (2) μινεσ. 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να παρατακεί, φςτερα από ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν, με τθν 

προχπόκεςθ ότι  δεν κα υπάρξει κατά τον χρόνο τθσ παράταςθσ υπζρβαςθ ποςοτιτων όπωσ αυτζσ  

αναφζρονται μονοςιμαντα ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

ΔΑΡΑΝΘ 
ΑΝΑ 
ΤΟΝΟ 

ΜΕΓΙΣΤΘ 
ΜΘΝΙΑΙΑ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΣΕ 
ΤΟΝΝΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
 ΡΟΣΟΤΘΤΑ  
ΓΙΑ 
ΔΥΟ ΜΘΝΕΣ 
ΣΕ ΤΟΝΝΟΥΣ ΔΑΡΑΝΘ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΡΟΑΙΕΣΘΣ 
50% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΡΟΣΟΥ 
ΡΟΑΙΕΣΘΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΜΕ 
ΡΟΑΙΕΣΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 
ΜΕ 
ΡΟΑΙΕΣΘ 

54,00 300 600  300,00  900,00  

54,00 200 400  200,00  600,00  

54,00 500 1000  500,00  1.500,00  
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ΣΥΝΟΛΟ 
  

 1.000,00  3.000,00  

Φ.Ρ.Α. 24% 
  

 
   

 

ΣΥΝ. 
ΔΑΡΑΝΘ 

  
 

   
 

 

και όχι παραπάνω από 2 μινεσ. 

 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο πξνζθφκηζε ηελ Νν 

……………………….. εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο ……………………….  πνζνχ 

……………….. επξψ . 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ν
 : ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Χ ΔΚΠΣΧΣΟΤ – ΚΤΡΧΔΙ 

1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη 

απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ: 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/16, 

β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή 

αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ 

ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 

ηνπ λ.4412/16, 

2. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ 

ζχκβαζε φηαλ: 

α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε 

επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο (αξ. 204 ηνπ λ.4412/16). 

3. ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, 

επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή 

θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

4. Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

λ.4412/16 θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74. 

Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ν
   : ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ – ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 

Ζ παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη 

κεηαμχ ησλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ηελ εθαξκνγή ή 

γεληθά ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα ιπζεί απφ ηα εδξεχνληα ζην Ννκφ Ησαλλίλσλ 

αξκφδηα δηθαζηήξηα. Δίλαη απηνλφεην φηη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ 

ελδερφκελα λα αλαθχνληαη κεηαμχ ηνπο. 

ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ, ε παξνχζα ζχκβαζε αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη 

απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε δχν φκνηα πξσηφηππα, απφ ηα νπνία ην έλα θαηαηέζεθε ζηε 
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Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ, ην δε άιιν επηδφζεθε ζηνλ 

«ΑΝΑΓΟΥΟ». 

 

 ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ  

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄ - ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

Α/Α Είδοσ Εργαςίασ Δαπάνθ ανά 
τόνο (€) 

Μζγιςτθ μθνιαία 
ποςότθτα (τόνοι) 

Διάρκεια (ςε 
μινεσ) 

Δαπάνθ(€) 

1. Αποκομιδι απορριμμάτων 
ςτθ Δ.Ε. Ραμβϊτιδασ  300 2  

2. Αποκομιδι απορριμμάτων 
ςτθ Δ.Ε. Μπιηανίου  200 2  

3. Αποκομιδι απορριμμάτων ςε 
περιοχζσ τθσ Δ.Ε. Ιωαννιτϊν  500 2  

 
Ρροχπολογιςμόσ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.)   

 
 

 
Φ.Ρ.Α. (24%)   

 
 

 
Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ΄ 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 

γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
i
  θαη ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο 

 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: ΓΖΜΟ ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : 6125 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: Καπιάλε 7, Ησάλληλα 45444 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: ΑΠΟΣΟΛΟ ΓΚΟΤΝΖ 

- Σειέθσλν: 2651361385 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: agounis@ioannina.gr 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): www.ioannina.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνχ CPV): ΡΑΟΧΘ ΥΡΟΣΤΘΙΚΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ  

ΔΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ - CPV: 90511000-3 
- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: 6125 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : ΤΠΖΡΔΗΑ 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : ΟΥΗ 

 

ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ 

ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑΑΦΟΤ ΛΑΒΔΙ 

ΤΠΟΦΗ ΚΑΙ ΣΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΔΝΑ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 8 – Ι – Α1.1 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
ii
: 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
iii

; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽  

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20:ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
iv

 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V 

θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν
v
: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά 

πεξίπησζεΜΟΝΟ εθόζνλ απηό 

απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο
vi

; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝ
vii

 

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο 

ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο 

ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο 

απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο 

ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη 

ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην 

ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV 

θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο 

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη 

ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο 

ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι 

του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 

30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των 

πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ 

πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με 

το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο

viii
 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
ix

· 

2. δσξνδνθία
x,xi

· 

3. απάηε
xii

· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
xiii

· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο
xiv

· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
xv

. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
xvi

 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xviii

: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 
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[……][……][……][……]
xix

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)
xx; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ
xxi

: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
xxii

, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):
xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ
xxv

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο
xxvi

 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα 

δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
xxvii

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα
xxviii

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 
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Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε 

ηπρόλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxix, 

ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
xxx

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηα
xxxi

 θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

[] Ναη [] Όρη 
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πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 

ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ 

πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005
xxxii

: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή 

ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Δλόηεηα a ηνπ 

Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 
κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοxxxiii
; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

[…] 
 

 
 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη 

ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  
[ …] [] Ναη [] Όρη 
 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ 

αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 

θαη/ή, 
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό εηώλ 

πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε 

ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο είλαη ν εμήο 
xxxiv

: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ): 

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη 

από ηε ζύκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν 

εμήο: 

θαη/ή, 
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα 

ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν 

εμήο
xxxv

: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ): 

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 

εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 

ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 

εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 
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4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαινγίεο
xxxvi

 πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο 

ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο 

εμήο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο 

αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη y
xxxvii

 -θαη 

ε αληίζηνηρε αμία) 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ 

αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθώλ 

θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην 

εμήο: 

Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη 

νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα 

έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο
xxxviii

, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

εθηειέζεη ηα αθόινπζα έξγα ηνπ είδνπο 

πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαιή  εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ 

ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε): 

[…] 

Έξγα: [……] 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηώλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο
xxxix

, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

πξνβεί ζηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο 

παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ 

είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 

ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο
xl

: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 
Πεξηγξαθή πνζά εκεξνκελίεο παξαιήπηεο 
    

 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό 

πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο
xli

, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη 

ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα 

κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα 

αθφινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ θαη 

αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

[....……] 
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5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ 

ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα 

πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν 

ζθνπό: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ
xlii

 φζνλ αθνξά ην 

παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο 

ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 

εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα 

κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο 

δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο; 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη 

απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό 

δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 

αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 

θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 

ππεξγνιαβίαο
xliii

 ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 

πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 

απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 

θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

 

[] Ναη [] Όρη 
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γλεζηφηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή 

ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε 

ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, 

θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε δηαθήξπμε; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην 

ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν 

αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ 

πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα 

πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην 

είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε,πνπ ζα πξέπεη 

λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο. 

Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο 

αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ 

πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ κε 

ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, 

αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα: 

Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ 

δηαηίζεληαη ειεθηξνληθάxliv, αλαθέξεηε γηα 

ην θαζέλα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη
xlv

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……]
xlvi
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα 

κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε 

πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ 

αλαθέξνληαη
xlvii

, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ
xlviii

. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη 

ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ 

Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο 

αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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i

 

 
 ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα 

αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 

ii
 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

iii
 Βιέπε ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ κηθξώλ, ησλ κηθξώλ θαη 

ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνύληαη κόλν γηα 

ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο.  

 Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν 

εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 

 Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο 

θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ. 
 Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινύλ 

ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα 

επξώθαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ. 

iv
 Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 

αηφκσλ. 

v
 Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

vi
 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

vii
  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ 

σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο 

γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 

viii
 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε 

θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο 

δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

ix
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

x
 χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”.  

xi
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη 

ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 

1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 

2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη 

επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007(ΦΔΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ 

δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 

παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

xii
 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε 

ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ 

ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 

xiii
 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο 

ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 
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xiv

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 

25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηώζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”. 

xv
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 

5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 

ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

xvi
 Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 73 ) 

xvii
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xviii
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xix
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xx
 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ 

πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  

xxi
 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽  εμαθνινχζεζε, 

ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  

xxii
 ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 

αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  

xxiii
 εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά 

ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε 

ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ 

ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην 

ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε 

αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

xxiv
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxv
 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 

xxvi
 . Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ 

(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxvii
 Άξζξν 73 παξ. 5. 

xxviii
 Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην 

ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

xxix
 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

xxx
 Πξβι άξζξν 48. 
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xxxi

  Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 

ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxxii
 Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ εθηφο ΦΠΑ 

(άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 

xxxiii
 Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο από νξηζκέλα θξάηε 

κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηό. 

xxxiv
  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

xxxv
  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

xxxvi
 Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  

xxxvii
 Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  

xxxviii
 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο  πνπ 

ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε. 

xxxix
 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ 

ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε. 

xl
 Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο φζν θαη 

ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο. 

xli
 Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο 

II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΣΔΤΓ. 

xlii
 Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ νλφκαηφο ηεο απφ 

αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ. 

xliii
 Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε 

ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΣΔΤΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΗΗ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.  

xliv
 Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε. 

xlv
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xlvi
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xlvii
 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

xlviii
 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη 

από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε. 
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