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Έχοντας υπόψη: 
1. Την υπ’ αριθ. 693/17-5-2021(Α∆Α: ΩΣΑ8Ω6Μ-0ΛΟ) Πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής περί 
καθορισµού όρων διακήρυξης, έγκριση τεύχους, των τεχνικών προδιαγραφών και συγκρότησης 
Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (WC), για τις ανάγκες της ∆/νσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αθηναίων και ηµεροµηνία έναρξης από την ανάρτηση του 
συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ και για και για διάστηµα έως τριακοσίων (300) ηµερολογιακών ηµερών 
στα επιλεγµένα σηµεία που θα υποδείξει η υπηρεσία, προϋπολογισµού 59.520€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24% 
2. Το άρθρο 58 παρ. 1β του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
3. Τους εγκριθέντες µε την ανωτέρω πράξη όρους και Παραρτήµατα της σχετικής ∆ιακήρυξης της 
Ο.Ε., τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 
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4. Το Θεσµικό και Ειδικό Κανονιστικό Πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
προκηρυσσόµενης σύµβασης κάτω των ορίων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 1.4 της 
διακήρυξης.  
 
 
 

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

 
Συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής για το σύνολο των ζητηθέντων ποσοτήτων, για την 
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (WC) για τις 
ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αθηναίων διάρκειας έως 
τριακοσίων (300) ηµερολογιακών ηµερών στα επιλεγµένα σηµεία που θα υποδείξει η υπηρεσία από την 
ανάρτηση του συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας:  59.520€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 48.000€ ) 
 
1. Εκτιµώµενη αξία σύµβασης -Χρηµατοδότηση 

Εκτιµώµενη αξία σύµβασης 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (48.000€) 
πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (59.250€) 
συµπ/νου ΦΠΑ 24%. 

Χρηµατοδότηση της σύµβασης 
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Αθηναίων. 
Η δαπάνη της ως άνω προµήθειας έχει προϋπολογισθεί για το έτος 2021 µε το ποσό των 59.520€ 
συµπ/νου ΦΠΑ 24%, σε βάρος της αντίστοιχης του προϋπολογισµού του έτους 2021, µε Κ.Α. 
6233.001& Κ.Α. 6262.009, Φ. 20  
 
2. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης 
Αντικείµενο της σύµβασης είναι, η ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (WC)  διάρκειας έως τριακοσίων (300) ηµερολογιακών ηµερών στα 
επιλεγµένα σηµεία που θα υποδείξει η υπηρεσία από την ανάρτηση του συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Συνολικού Προϋπολογισµού: σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (48.000€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 
συνολικής δαπάνης πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (59.250€) συµπ/νου ΦΠΑ 24%. 
 
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων 
συµβάσεων (CPV): 
� 24955000-3 Χηµικές Τουαλέτες 
 
 

 Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια 
είκοσι ευρώ (59.250€) συµπ/νου ΦΠΑ 24%. 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητηθέντων ποσοτήτων, σύµφωνα µε τη τεχνική έκθεση, 
τεχνικές προδιαγραφές , συγγραφή υποχρεώσεων και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την ανάρτησή της στο ΚΗΜ∆ΗΣ και για διάστηµα έως 

τριακοσίων (300) ηµερολογιακών ηµερών στα επιλεγµένα σηµεία που θα υποδείξει η υπηρεσία. 
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Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε επτά (7) εργάσιµες ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης 
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
καταχώρισης της διακήρυξης στο Κ.Η.Μ∆Η.Σ. 

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύµβασης ορίζεται η ηµεροµηνία ανάρτησης της 
υπογεγραµµένης από τα συµβαλλόµενα µέρη σύµβασης στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 
4412/2016 σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθµ. 57654/22.05.2017 ΥΑ 
(ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017). 

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο ανάθεσης της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη 
προσφοράς, µόνο βάσει τιµής για το σύνολο των ζητηθέντων ποσοτήτων  

 

3.Είδος διαδικασίας – Τόπος και Χρόνος διενέργειας της διαδικασίας 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 10 Ιουνίου, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12 ενώπιον του αρµόδιου 
γνωµοδοτικού οργάνου του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 του διαγωνισµού, στο δηµοτικό κατάστηµα 
που εδρεύει η ∆/νση Προµηθειών του ∆ήµου Αθηναίων, επί της οδού Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα, 
στον 1ο όροφο. 

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να συµµετέχουν στη διαδικασία υποβάλλοντας 
προσφορά για το σύνολο των ζητηθέντων ποσοτήτων,  σύµφωνα µε τη τεχνική έκθεση τις τεχνικές 
προδιαγραφές τη συγγραφή υποχρεώσεων και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

Οι προσφορές υποβάλλονται - επί αποδείξει - (ιδιοχείρως, µε ταχυδροµική αποστολή – συστηµένο - ή 
µέσω Courier) στη ∆/νση Προµηθειών του ∆ήµου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα, 1ος 
όροφος) ή στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Αθηναίων (Λιοσίων 22 – 2ος όροφος).  Η Αναθέτουσα Αρχή 
ουδεµία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 

Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. (άρθρο 117 παρ.3 Ν.4412/16). 

Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη ως και 
τα Παραρτήµατά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος αυτής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ– ΤΕΥ∆ 

4. ∆ηµοσιότητα 

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης, καθώς και της παρούσας Προκήρυξης θα καταχωρηθούν: 

� στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ)., 
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� στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL) : http://www.cityofathens.gr/  στην 
διαδροµή: ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ► ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. 

Περίληψη της ∆ιακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε δύο τοπικές εφηµερίδες, σύµφωνα µε τις διατάξεις της του 
Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68Α) όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α)» 
και τροποποιήθηκε µε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' του Ν.4487/2017 (ΦΕΚ Α' 116/09-08-2017) και θα αναρτηθεί 
στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε την παρ. 3 άρθρο 
4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.  

5. ∆ικαίωµα και Προϋποθέσεις συµµετοχής 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 

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

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

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

Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση ενώσεων για τα µέλη τους. 

Προϋποθέσεις συµµετοχής 

Για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται:  
i) να µη βρίσκονται σε µια από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης για τις οποίες 
αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν και 
ii) να πληρούν τα κριτήρια επιλογής της  παραγράφου 2.2.4. 
6. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου Αθηναίων www.cityofathens.gr. 

Πληροφορίες, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης, µπορούν να λάβουν οι 
ενδιαφερόµενοι από το Τµήµα ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων της ∆/νσης Προµηθειών & 
Αποθηκών του ∆ήµου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κ  Παπαδηµητρίου Προκόπης, 
e-mail: p.papadimitriou@athens.gr, Τηλ:213 2082910, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
 
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, µπορούν να 
λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από το Τµήµα Μελετών, Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού, ∆ιοικητικής 
Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του 
∆ήµου Αθηναίων, κ. Τσιµπλιάρης , e-mail k.tsimpliaris@athens.gr τηλ: 210 3421776, κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες. 
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7. Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο έξι (6) 
ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα το 
αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.  

8.    Εγγυήσεις 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί 
της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή του συµφωνητικού.  

Για ό,τι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στην διακήρυξη και για ό,τι 
δεν αναφέρεται αναλυτικά ισχύουν τα σχετικά άρθρα του τεύχους «Όροι ∆ιακήρυξης». 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 

 

 ΟΡΟΙ ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (WC) ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 

ΕΩΣ (300) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 

ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ:  48.000€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 (59.520€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%)  
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H OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ  ΤΟΥΣ  ΟΡΟΥΣ  

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ταχυδροµική διεύθυνση ΛΙΟΣΙΩΝ 22 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδροµικός Κωδικός 10438 

Χώρα ΕΛΛΑ∆Α 

Κωδικός ΝUTS GR300 – ΕL 303 

 
 
 
 
 
 
Αρµόδιος για πληροφορίες 
 
 
 
 
Αντικαταστάτης  για πληροφορίες 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: Κων/νου Παλαιολόγου 9                                       

Ταχ. Κώδικας::104 38 

Πληροφορίες: Παπαδηµητρίου Π. 

Τηλέφωνο: 213 20 82 910  

Φαξ:210-52.28.464 

Ηλ. Ταχ/µείο: p.papadimitriou@athens.gr 

 

Κα. Ελένη Νόνα 

Τηλέφωνο: 213 20 82 910  

 

 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.cityofathens.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι OTA - ∆ήµος Αθηναίων (Μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή) και ανήκει 
στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτοµέας ΟΤΑ – ΟΤΑ Α΄ Βαθµού). 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δηµόσιες υπηρεσίες. 
Εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό. 

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

πρόσβαση στο ΚΗΜ∆ΗΣ στην διεύθυνση (URL): µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr  

β)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα διεύθυνση ή από τη 
διεύθυνση www.cityofathens.gr. στην διαδροµή: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
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1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού του άρθρου 117 του 

Ν. 4412/2016.  
Χρηµατοδότηση της σύµβασης 

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Αθηναίων. Η δαπάνη για την εν 
λόγω σύµβαση θα βαρύνει τον Κ.Α. 6233.001& Κ.Α. 6262.009,  σχετική πίστωση του 
προϋπολογισµού του  οικονοµικού έτους 2020  του Φορέα 20. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  
Αντικείµενο της σύµβασης είναι, η υπηρεσία «ΜΙΣΘΩΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΚΙΝΗΤΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  (WC)», ειδικότερα δε  σε Υπηρεσίες συντήρησης, 
καθαρισµού και µίσθωσης δέκα οκτώ (18) χηµικών τουαλετών που θα τοποθετηθούν και θα 
λειτουργούν σε επιλεγµένα σηµεία της τουριστικής και εµπορικής ζώνης της πόλης των Αθηνών και 
σε σηµεία των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, που δεν υφίστανται υποδοµές αποχέτευσης και ύδρευσης 
διάρκειας έως τριακοσίων (300) ηµερολογιακών ηµερών στα επιλεγµένα σηµεία που θα υποδείξει η 
υπηρεσία  από την ανάρτηση του συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Συνολικού Προϋπολογισµού: 
πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (59.250€) συµπ/νου ΦΠΑ 24%. 

 

ΚΙΝΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

α/α Ποσότητα Τοποθεσία 

1 2 ΟΔΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ 

2 1 ΠΛ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ & ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 

3 1 ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ) 

4 1 ΑΙΟΛΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 

5 1 ΠΛ. ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΠΙΑΤΣΑ ΤΑΞΙ) 

6 1 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ (ΕΝΑΝΤΙ ΟΣΕ) 

7 1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

8 1 ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ (ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ) 

9 1 Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ(ΑΛΣΟΣ ΜΙΑΣ ΝΥΧΤΟΣ) 

10 1 Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ (ΜΕΤΡΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ) 

11 1 ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 

12 1 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

13 1 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ     94 

14 1 ΝΑΥΤΙΚΟΥ & ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 
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Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δηµοσίων συµβάσεων (CPV): 

� 24955000-3 Χηµικές Τουαλέτες 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ 
(48.000€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι 
ευρώ (59.250€) συµπ/νου ΦΠΑ 24%. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητηθέντων ποσοτήτων  
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την ανάρτησή της στο ΚΗΜ∆ΗΣ και για διάστηµα έως 

τριακοσίων (300) ηµερολογιακών ηµερών στα επιλεγµένα σηµεία που θα υποδείξει η υπηρεσία. 
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε επτά (7) εργάσιµες ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης. 
 Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ  της παρούσας διακήρυξης. 
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά, µόνο βάσει τιµής για το σύνολο των ζητηθέντων ποσοτήτων. 

1.4  Θεσµικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
1. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-7-2018) «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής-Βελτίωση της οικονοµικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]  

2. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3.  Ο Αστικός Κώδικας όπως ισχύει. 
4. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε τις παρ. 21 
και 23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129Α). 

5. Το άρθρ.63 του Ν.4257/14(ΦΕΚ 93Α):«Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»  
6. Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθµίσεις» και της υπ’ αριθ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01.04.2014 εγκυκλίου του 
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα: «Κατάργηση 
της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων». 

15 1 ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ 

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ  

α/α Ποσότητα Τοποθεσία 

1 1 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

2 1 ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ 
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7. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

8. Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
9. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»  
10. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις” . 

11. Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης”  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), “ Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων”  
(άρθρο 209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 
(Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) “ Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών 
ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης”.  

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

14. Το Β.∆. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114Α) «Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και 
Κοινοτήτων», όπως ισχύει,  

15. Του Π.∆ 28/2015(Α' 34)“Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία” 

16. Του Π.∆. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” όπως ισχύει. 
17. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και 

τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68Α) όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 
(ΦΕΚ 163Α)» και τροποποιήθηκε µε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' του Ν.4487/2017 (ΦΕΚ Α' 116/09-08-2017).    

18. Της Υ.Α. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017, Τ. Β), «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης».  

19. ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 27ης Απριλίου 

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)" 

20. η από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄ 55) για την ‘’Προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών - Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του", 

21. η από 14.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄64) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19’’, 

22. η από 20.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄58) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 

διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης’’, 

23. το με αρ. πρωτ. Γρ. Προέδρου:29/12.03.2020 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., περί παροχής διευκρινίσεων 

σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού (COVID – 19), 
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24. το με αρ. πρωτ. 18779/17.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί γνωστοποίησης ρυθμίσεων 

των από 11.03.2020 και 14.03.2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου αναφορικά με δημόσιες 

συμβάσεις που συνάπτονται από τους Ο.Τ.Α. 

25. του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/02.06.2010 τεύχος Α) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζομένων». 

26. Της με αριθμό 43726/2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας 

σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής 

ιατρικής», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2208/08-06-2019 ιδίως δε η παράγραφος ΙΙ που αφορά τον 

εμβολιασμό. 

27. Την υπ’ αριθµ. 81381/30555 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης «Έγκριση 
του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αθηναίων, Αττικής»(ΦΕΚ 3812/28-11-2016, τ. Β). 

28. Το υπ’ αριθµ. 25470/16-11-2020 (20REQ007762439/2020-12-03) πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης 
∆ιαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου ∆υναµικού. 

29. Την υπ’ αριθµ. Α00543 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α:ΨΙ5ΘΩ6Μ-1ΣΘ8, Α∆ΑΜ: 
21REQ008274001/2021-3-11) µε Αριθ. Πρωτ. 66580/10-03-2021, µε την οποία εγκρίνεται η 
δέσµευση πίστωσης ύψους 23.808€ για το έτος 2021 µε Κ.Α. 6233.001 Φ.20 «Μισθώµατα 
µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού» και η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 000543 στο Μητρώο 
∆εσµεύσεων 
30. Την υπ’ αριθµ. Α00544 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α:ΩΞ6ΣΩ6Μ-Ι5Ζ, Α∆ΑΜ: 
21REQ008274023/2021-3-11) µε Αριθ. Πρωτ. 66576/10-03-2021, µε την οποία εγκρίνεται η 
δέσµευση πίστωσης ύψους 35.712€ για το έτος 2021 µε Κ.Α. 6262.009 Φ.20 «Συντήρηση 
τουαλετών» και η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 000544 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων 

31. Τo υπ’ αριθµ. 084117/31-03-2021 αίτηµα της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, µε τη 
διαβίβαση της µελέτης. 

32. Την υπ’ αριθµ. 693/17-5-2021(Α∆Α: ΩΣΑ8Ω6Μ-0ΛΟ) Πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής (Π.Ο.Ε.) 
µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του ∆ιαγωνισµού, οι όροι του ∆ιαγωνισµού, η Τεχνική Έκθεση, 
οι Τεχνικές Προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισµός, Συγγραφή Υποχρεώσεων καθώς και ο 
ορισµός της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10η Ιουνίου και ώρα 12. 
Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί από το αρµόδιο συλλογικό όργανο του 
άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ήτοι την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του διαγωνισµού. 

1.6 ∆ηµοσιότητα 
Α. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η Απόφαση ∆ηµάρχου - Προκήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. 

Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης, ενοποιηµένο µε τη σχετική Απόφαση ∆ηµάρχου - 
Προκήρυξη, θα καταχωριστεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ).  

Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) : www.cityofathens.gr στην διαδροµή : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. 
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Περίληψη των όρων της ∆ιακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) και θα δηµοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο σε δύο τοπικές εφηµερίδες. 

Β. Έξοδα δηµοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων (αρχικών και τυχόν επαναληπτικών) στον Ελληνικό Τύπο θα 

βαρύνει τον/τους Ανάδοχο/ους, σύµφωνα µε την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως 
προστέθηκε µε το άρθρο 46 του ν. 3801/2009 και τροποποιήθηκε µε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' του 
Ν.4487/2017. 

Σε περίπτωση µαταίωσης ή ακύρωσης του ∆ιαγωνισµού, τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον 
∆ήµο. 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον 
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του Ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους, 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή τυχόν κατάσταση 
σύγκρουσης συµφερόντων των ιδίων ή των υπεργολάβων τους, ιδίως µε την έννοια του άρθρου 24 
του ν. 4412/2016, 

δ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2.1 Γενικές Πληροφορίες 
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 
1) η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα παρακάτω Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ– ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ - TEY∆ 
 

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

2.1.2 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) 

ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα το 
αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών.  

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 

αλλαγών, κατόπιν απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µετά από σχετική εισήγηση της 
Υπηρεσίας. 

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

2.1.3 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 

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

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην παράγραφο 2.2.6.2. της παρούσης (άρθρο 80 του Ν. 4412/2016). 
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Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό 
περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα [πχ αγγλική] , χωρίς να συνοδεύονται από 
µετάφραση στην ελληνική. 

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

2.1.4 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά 

ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν 
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονοµικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  
δ) τον αριθµό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της 
ένωσης),   
ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

 ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του 
διαγωνισµού,  
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και  
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής 
σύµβασης.  
Τα υποδείγµατα των εγγυητικών επιστολών αποτελούν αντίστοιχα το Παράρτηµα ΙV.  
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
2.2.1 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής  

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

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
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β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 

δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης 
δηµοσίων συµβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Κρίνεται 
αναγκαίο οι ενώσεις αυτές να πληρούν τις απαιτήσεις οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής 
επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας κατά το άρθρο 75, εφόσον αυτό δικαιολογείται 
από αντικειµενικούς λόγους και είναι σύµφωνο µε την αρχή της αναλογικότητας σύµφωνα µε το 
άρθρο 19, παρ. 2, Ν. 4412/2016. 
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης 
της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016.  
4. Οι Κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων ευθύνονται εις ολόκληρο µε κοινό εκπρόσωπο. 
5. Σε περίπτωση µετασχηµατισµού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού, η 
νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της προηγούµενης, 
υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την επελθούσα µεταβολή και να 
προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά προκειµένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις 
τυπικές προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
 

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής (∆εν απαιτείται) 
 
2.2.3. Λόγοι αποκλεισµού 

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) 
προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

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

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

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

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
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ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και 
τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε 
στην εθνική νοµοθεσία µε το Ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το Ν. 
4198/2013 (Α΄ 215). 

Τα σχετικά στοιχεία των ως άνω περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου αποτυπώνονται 
στο Μέρος ΙΙΙ Α του ΤΕΥ∆. 

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και I.K.E. ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.  

Ως προς τις ατοµικές επιχειρήσεις το φυσικό πρόσωπο. 
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά 

κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων 

εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε 

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

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 
µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή 
την εθνική νοµοθεσία ή/και 
β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. 

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε 
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους ή/και 
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί 
σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία 
λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς: 
 αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα 
µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
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«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 
ελέγχους, ή  
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  
Οι υπό αα’ και ββ’ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. 

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε 
σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 
δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, προσφέρων 
οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 
4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή 
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν 
οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση 
αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη 
σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηµατικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας 
συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,  

(δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 
4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του 
οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε 
διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.  
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε 
αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού 
γεγονότος. 

Τα σχετικά στοιχεία των ως άνω περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου αποτυπώνονται 
στο Μέρος ΙΙΙ Γ του ΤΕΥ∆. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια 
εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας. 

2.2.3.5 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών 
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.6 Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 περ. γ) και 2.2.3.4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να 
αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει 
ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 
οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που 
λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε αµετάκλητη απόφαση, σε 
εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7 Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την 
προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν. 4412/2016. 

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

Κριτήρια επιλογής 
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης 
απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας. 
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται 
στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών 
φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε 
τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη 
περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα 
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα.  
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα 
από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στη χώρα µας [ισχύει κατά περίπτωση για 
τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα Οικονοµικούς Φορείς]. 
Ο οικονοµικός φορέας θα δεσµεύεται µε το ΤΕΥ∆ ότι είναι εγγεγραµµένος στο οικείο επιµελητήριο 
και θα προσκοµίσει το σχετικό δικαιολογητικό εγγραφής του, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός 
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ανάδοχος, µετά την αποστολή της σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης σε αυτόν από την 
Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3.2  της παρούσας ∆ιακήρυξης.  

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  
Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να έχει τεχνική εμπειρία από αντίστοιχες 
συμβάσεις που θα αφορούν τόσο στην τοποθέτηση – καθαρισμό και τεχνική συντήρηση χημικών 
τουαλετών όσο και αυτόνομων οικίσκων τουαλετών.  
Η τεχνική εμπειρία θα πρέπει να βεβαιώνεται με αντίγραφα συμβάσεων ή βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης 
ύψους τουλάχιστον του παρόντος προϋπολογισμού στην τελευταία τριετία. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

α) Πρότυπο συστήματος Περιβαλλοντικής διαχείρισης  ISO 14001 ή άλλο ισοδύναμο. 

β) Πρότυπο  συστήματος διαχείρισης ποιότητας  ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο. 

 γ) Πρότυπο συστήματος διαχείρισης της Υγείας και ασφάλειας  στην εργασία ISO 45001 ή άλλο   

ισοδύναμο. 

Η εταιρία κατασκευής των χημικών τουαλετών είναι πιστοποιημένη για την ποιότητα των 

προϊόντων της με ISO ή άλλης μεθοδολογίας πιστοποίησης, όπως επίσης και η εταιρία κατασκευής 

των χρησιμοποιούμενων καθαριστικών. Τα χρησιμοποιούμενα καθαριστικά φέρουν το Ευρωπαϊκό 

Οικολογικό Σήμα. Σε περίπτωση  που ζητηθούν θα κατατεθούν άμεσα. 

Το διάλυμα που θα χρησιμοποιεί η εταιρεία, δεν θα περιέχει φορμαλδεΰδη και θα διατηρεί τα 

φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του (μπλέ χρώμα, ουδετεροποιητική μυρωδιά) για όλη την 

ημερήσια χρήση του. Σε περίπτωση  που ζητηθεί θα κατατεθεί  η σχετική βεβαίωση του 

κατασκευαστή.   

  Το υγρό που θα χρησιμοποιείται για την δέσμευση των οσμών και την απολύμανση της 

τουαλέτας θα είναι υψηλών προδιαγραφών και πιστοποιημένο ως οικολογικό – βιοαποδομήσιμο 

προϊόν.  

 Τεχνικά δελτία προϊόντος (TDS) και τα δελτία δεδομένων ασφάλειας των προϊόντων (MSDS) στα 

Ελληνικά ή σε επικυρωμένη μετάφραση εάν πρόκειται για αλλοδαπό προϊόν, για να τεθούν υπόψη 

της Υπηρεσίας, ώστε να επισημαίνεται ότι η απολύμανση των εσωτερικών χώρων γίνεται πριν και 

μετά από κάθε καθαρισμό με κατάλληλα διαλύματα υποχλωριώδους νατρίου ή αιθανόλης 

συγκέντρωσης 70%.   

 

 Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξαρτήτους διαπιστευμένους φορείς 

πιστοποίησης και να βεβαιώνουν  ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα και να είναι εν ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οι πιστοποιήσεις 

ποιότητας θα πρέπει να αφορούν  υπηρεσίες συναφείς του  αντικειμένου της  παρούσας 

σύμβασης 
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2.2.8 Υπεργολαβία 

Κατά την υποβολή της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 58 του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων 
οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αναφέρει το τµήµα της σύµβασης (αναλυτικά και σε ποσοστό 
%) που προτίθεται να αναθέσει σε τρίτο/ους υπό τη µορφή υπεργολαβίας καθώς και τα στοιχεία 
του/των υπεργολάβου/ων.  
Εφόσον ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας µέρος 
της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύµβασης θα πρέπει να δηλώσει µε το ΤΕΥ∆ το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/ους, καθώς και τον/τους υπεργολάβο/ους που προτείνει. 
Στην περίπτωση αυτή, η υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τον/τους υπεργολάβο/ους είναι 
υποχρεωτική, σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI  της παρούσας διακήρυξης, 
προκειµένου η Αναθέτουσα Αρχή να επαληθεύσει τη συνδροµή ή µη των λόγων αποκλεισµού, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας µε τα αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 
2.2.9.2 της παρούσας. 
Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού στο πρόσωπο του οικονοµικού φορέα που θα 
δηλωθεί ως υπεργολάβος, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσωρινό ανάδοχο να τον 
αντικαταστήσει, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 
4412/2016. 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης µέρους της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
∆εν προβλέπεται η δυνατότητα πληρωµής του υπεργολάβου απευθείας από την Αναθέτουσα Αρχή. 

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

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς:  
� δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και  
προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το 
προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης 
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα 
Παράρτηµα VII το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του Ν. 
1599/1986.  
Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του 
Παραρτήµατος Α΄ της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 
(Α∆Α:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα 
http://www.promitheus.gov.gr καθώς και στο portal του ∆ήµου Αθηναίων, στη διεύθυνση 
www.cityofathens.gr. 
Το ΤΕΥ∆ µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
(ΤΕΥ∆), το οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονοµικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 2.2.3.1 της 
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 
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το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα  δικαιολογητικά  των άρθρων 2.2.6.2  και  3.2, αν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα (∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης) 
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, πρέπει να συντρέχουν και κρίνονται:  
i. κατά την υποβολή της προσφοράς,  
ii. κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης της παρούσας και  
iii. κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 
4412/2016. 
Επισηµαίνεται ότι: 
•••• Η προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 

3.2, και µόνο στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν αποκλείει τη δυνατότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής να ελέγξει την πλήρωση των απαιτούµενων προϋποθέσεων (π.χ. τη µη 
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού) στο πρόσωπο οποιουδήποτε προσφέροντος κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας.  Κατά το άρθρο 79  παρ. 5 του Ν. 4412/2016, σε κάθε περίπτωση, η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας,  να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της. 

•••• Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών προτίθεται να αναθέσει 
υπό µορφή υπεργολαβίας µέρος του αντικειµένου της σύµβασης σε τρίτους, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2.2.5 της παρούσας, οι υπεργολάβοι φορείς υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. 

•••• Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό 
µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης 
εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων 
εµπεριέχεται στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 
4412/2016.  

•••• Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 
αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν. 

•••• Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, απαιτείται η δέσµευσή τους µέσω του 
ΤΕΥ∆ ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι καταστάσεις αποκλεισµού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας. Υποβάλλεται ένα ΤΕΥ∆, το οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
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•••• Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση – κοινοπραξία οικονοµικών φορέων, το 
ΤΕΥ∆, υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 

 
Β. ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 
Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Από τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που θα προσκοµισθούν, θα πρέπει 
να αποδεικνύεται ότι, τόσο το δικαίωµα συµµετοχής όσο και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής, 
όπως καθορίζονται στην παρούσα, συνέτρεχαν και κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς 
του (προβλ. §1, εδαφ. α΄ αρ. 104 Ν. 4412/16).  

α) για την παράγραφο 2.2.3.1, την προσκόµιση του αποσπάσµατος του σχετικού µητρώου, όπως  
Ποινικού Μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα 
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1. 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα) πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους – µέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει 
ότι, ο οικονοµικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην i) καταβολή 
φόρων και ii)  καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους Έλληνες 
πολίτες και για τους οικονοµικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα) και iii).  
Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2 γ) της παρούσας, πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε 
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 
προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εθικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται 
από υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ 
σχετικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού.    

Σηµείωση:  
Σε περίπτωση νοµικών προσώπων, αφορά στο νοµικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που 

διοικούν την εταιρεία ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία. 
Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατοµικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι 

ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό. 
γ)για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄, πιστοποιητικό  που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή 

του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. 
Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα: 

i. τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο 
πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. 

ii.  Το πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση 
εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.  

iii.  Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε 
εκκαθάριση.  
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iv. Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους 
εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων1. 
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 

όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 περίπτωση α΄ και β΄ και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη 
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.  Στην περίπτωση αυτή η ένορκη βεβαίωση θα συνοδεύεται 
από επίσηµη δήλωση των αρµόδιων δηµόσιων αρχών, στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται 
τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους.    

δ) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση  του προσφέροντος 
οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισµού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν 
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4.  
Απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας, προσκοµίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. 

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού, εµπορικού  ή άλλου 
αρµοδίου µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412/2016, µε το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους.  

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου 
της υπό ανάθεση σύµβασης. 

Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν Βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή σε όποιο αντίστοιχο Επιµελητήριο είναι 
γραµµένοι. 

 
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6,  

 
 

B.3. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή 
του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες 

                                                           
1  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εµφανίζονται στο taxisnet. 
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οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την 
εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 
Β.4. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα 
µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 
Γ. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: 
1. Τα αποδεικτικά µέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:  
α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.3.1, 2.2.3.2 την περίπτωση γ΄ και 2.2.3.4 της 
παρούσης, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους,  
β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.3.2 την περίπτωση α΄ και β΄, εφόσον 
είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους,  
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.4 της παρούσης, τα αποδεικτικά ισχύουσας 
εκπροσώπησης σε περίπτωση νοµικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρµόδιας αρχής σχετικά µε 
την ονοµαστικοποίηση των µετοχών σε περίπτωση ανωνύµων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους,  
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους 
και  
ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. 
2. Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων 
αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
2.1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω 
ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις 
κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωµένων αντιγράφων. 
2.2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων: 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια 
αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη 
επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση 
της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες (βλ. και σηµείο 6.2.)  
2.3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του νόµου 4250/2014 ή απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. Σε περίπτωση που τα αντίγραφα των 
ιδιωτικών εγγράφων αφορούν προσφορά,  τότε η υπεύθυνη δήλωση που τα συνοδεύει φέρει 
υπογραφή ως και δέκα ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
2.4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα:  
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Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους. 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

1. Σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων προαναφερθέντων 
δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων 
υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να 
υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, στην παρούσα διαδικασία, δικαιολογητικών 

(αποδεικτικά μέσα) ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 
Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4683/2020 (Α΄ 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η 

σύμβαση. Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι:  

α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία,  

β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και 

γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (παρ. 1 άρθρο 41ο της από 13.04.2020 
Π.Ν.Π.) 

2. Ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των σχετικών 

δικαιολογητικών σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω της αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων 

υπηρεσιών ή μερικής ανατολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο. Η ως άνω προθεσμία παρατείνεται με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης  

Προσφορών (παρ. 2 άρθρο 41ο της από 13.04.2020 Π.Ν.Π). 

3. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο έκπτωσης του αναδόχου 

από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώματος του αναδόχου που απορρέει από αυτή και επιβολής των 

προβλεπόμενων στον ν. 4412/2016  κυρώσεων.  

Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, 

μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να 

αναλάβει/ουν την υλοποίηση της σύμβασης του έκπτωτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης), 

τηρώντας, κατά τα λοιπά, τη διαδικασία της παραγράφου 12 της παρούσας ως προς την υποβολή 

υπεύθυνης δήλωσης και την προσκόμιση των απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων του άρθρου 80 του ν. 

4412/2016 (παρ. 3 άρθρο 41ο της από 13.04.2020 Π.Ν.Π). 

 

 Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 
Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 
φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της παρούσας διαδικασίας.  
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

µόνο βάσει τιµής , για το σύνολο των ζητηθέντων ποσοτήτων. 
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήµατα I, II και ΙII 
της ∆ιακήρυξης για το σύνολο των ζητούµενων ποσοτήτων. 

∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ψηφιακά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο.  

Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής 
του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και 
ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες 
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Προκήρυξης ∆ηµάρχου στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. 
 
Οι προσφορές των οικονοµικών φορέων υποβάλλονται  επί αποδείξει: 
� Είτε ιδιοχείρως, µε κατάθεσή τους στο αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο του άρθρου 221 του Ν. 

4412/2016, ήτοι την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, στη ∆/νση Προµηθειών του ∆ήµου 
Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα, 1ος όροφος) 

� Είτε µε ταχυδροµική αποστολή µε συστηµένη επιστολή ή µε ταχυµεταφορά (Courier) στη ∆/νση 
Προµηθειών του ∆ήµου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα, 1ος όροφος) 

� Είτε µε κατάθεσή τους στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Αθηναίων (Λιοσίων 22, Αθήνα, 2ος 
όροφος). 

 
α) Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής µε συστηµένη επιστολή, οι φάκελοι προσφοράς 
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί, το αργότερο µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και 
ώρα του διαγωνισµού. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόµενο 
των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.  
β) Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην  
Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται στις 
παραγράφους 1.5 και 2.4.2.1 της παρούσης. 
γ) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην 
Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την 
ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων.  
δ) Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της 
λήξης δε γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. (άρθρο 96 παρ.4 Ν.4412/16) 
ε) Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να 
αξιολογηθούν αντιστοίχως.  

2.4.2.2 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) η λέξη Προσφορά, 
β) η επωνυµία της Αναθέτουσας Αρχής, 
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γ) ο τίτλος της προκήρυξης σύµβασης, 
δ) η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών), 
ε) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. (άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/16) ο οποίος θα περιλαµβάνει: 
i) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» ο οποίος πρέπει,  
να περιέχει τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.4.3.1 της παρούσης έγγραφα.  
ii)  Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα πρέπει να 
περιέχει όλα τα απαιτούµενα από τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 2.3.4.2 της παρούσας 
στοιχεία.  
Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν 
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις 
ίδιες ενδείξεις.  
iii)  Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος πρέπει να 
περιέχει τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς. 
 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της 
παραγράφου 2.4.2.2. 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαµβάνουν:  
Α) Τo Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 

του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 σύµφωνα µε το Παράρτηµα VI της παρούσης.  Οι προσφέροντες 
συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιµη µορφή 
αρχείου doc, στο portal του ∆ήµου Αθηναίων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cityofathens.gr   
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης. 

 
∆ιευκρινίσεις σχετικά µε το ΤΕΥ∆ 

i. Κατά την υποβολή του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) είναι δυνατή, µε 
µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα η προκαταρκτική 
απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου 2.2.3 
της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο 
που διέπει τον οικονοµικό φορέα, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων περί προστασίας 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. (Πρβλ. Κανονισµό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 
15 Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.). 

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

iii.  Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να 
υποβάλλουν χωριστό ΤΕΥ∆, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση ή 
κοινοπραξία, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη ΙΙ 
έως ΙV του εντύπου. 

iv. Το ΤΕΥ∆ πρέπει να φέρει ηµεροµηνία υπογραφής ως δέκα (10) ηµέρες πριν την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Το ΤΕΥ∆ υποβάλλεται σε πρωτότυπο 
και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των κατά νόµο υπόχρεων προς 
υπογραφή του. Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις 
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έννοµες συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείµενη 
νοµοθεσία. 

v. Οι οικονοµικοί φορείς είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης (άρθρο 73 παρ. 4 περ.ζ) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) σε περιπτώσεις σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων κατά τη συµπλήρωση του ΤΕΥ∆ ή, γενικότερα, κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή όταν οι οικονοµικοί φορείς έχουν αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά εντός της 
ταχθείσας, από την αναθέτουσα αρχή, προθεσµίας. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε την «Συγγραφή Υποχρεώσεων» του Παραρτήµατος IΙΙ και τη 
«Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήµατος I , περιγράφοντας ακριβώς πώς 
οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόµενων ειδών, µε 
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στα ως άνω Παραρτήµατα. 

Η κάθε τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ότι είναι 
απαραίτητο για την αποδοχή / συµµόρφωση των προσφορών. Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Η υπηρεσία θα αποτελέσει αρωγό τόσο της ∆ηµόσιας Υγείας, όσο και της εικόνας και εύρυθµης 
λειτουργίας της πόλης. Συνεπώς, ο οικονοµικός φορέας για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης θα πρέπει κατά την  υποβολή της προσφοράς να διαθέτει και να υποβάλει µε την τεχνική 
τους προσφορά. 

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

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών 
προσφορών 

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, 
συµπληρώνοντας το αντίστοιχο «Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) που 
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 
Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης 
πληροφορίας. ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις 
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον τόπο 
και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου  3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  20%. 
Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 
αναπροσαρµόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  
α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα,  
β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 

102 του Ν. 4412/2016 και  
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γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από 
την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5  Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 

εκατόν ογδόντα (180) ηµερών από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής 
προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την 
προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε 
οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
την προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι.  

Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους 
και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο 

πάνω και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών 
συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα 
µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της 
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που 
συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,  
θ) η οποία η οποία κρίνεται ως µη κανονική ήτοι: (παρ. 3 άρθρου 26 Ν.4412/2016), ήτοι: 

i. δεν πληροί τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύµβασης (παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα 
δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως 
προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές), 

ii.   υπεβλήθη εκπρόθεσµα, 
iii.   υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέµιτης πρακτικής, όπως συµπαιγνίας ή διαφθοράς, 
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iv.  κρίθηκε από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαµηλή, µη δεόντως αιτιολογηµένη σύµφωνα 
µε τα  αναφερόµενα στην παράγραφο 3.1.2. 
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3.  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών δηµόσια, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016,  
παρουσία των συµµετεχόντων ή των εκπροσώπων τους.  Καταχωρεί όσους υπέβαλλαν προσφορές 
σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της. 
Στη συνέχεια, αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, τον (υπό) φάκελο των 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και της «Τεχνική Προσφορά», µονογράφει και καταγράφει όλα 
τα περιεχόµενα δικαιολογητικά, ανά φύλλο, στο πρακτικό. Η αποσφράγιση του (υπό) φακέλου 
«Οικονοµική Προσφορά» θα διενεργηθεί σε ηµεροµηνία και σε ώρα που θα ορισθεί και θα 
ανακοινωθεί στους συµµετέχοντες µε νεότερη πρόσκληση, παρουσία τους. 

 
Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016). 
Η αποσφράγιση των (υπό )φακέλων  «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονοµική Προσφορά» µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών (άρθρο 117 παρ. 5 του ν. 4412/2016). 
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών, σε κλειστή συνεδρίαση, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων. 
Ειδικότερα προβαίνει: 
α) Στην αξιολόγηση του Τ.Ε.Υ.∆. (δικαιολογητικό συµµετοχής) και της τεχνικής προσφοράς, 
σύµφωνα µε τους όρους  των εγγράφων της σύµβασης και καταγράφει τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου στο σχετικό πρακτικό µε σαφή αναφορά στους συµµετέχοντες των οποίων το Τ.Ε.Υ.∆. και 
οι τεχνικές προσφορές βρέθηκαν µη σύµφωνα  µε τις προδιαγραφές της διακήρυξης και για το λόγο 
αυτό αποκλεισµό τους από το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. 
β) Στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές 
προσφορές και τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους και τις 
απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή 
ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούµενο εδάφιο  α΄,  οι φάκελοι της 
οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την 
οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύµφωνα µε την 
παράγραφο 3.4. «Ενστάσεις» της παρούσας. 
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 
4412/2016. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η 
Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
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ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση 
µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες 
προσφορές.  
Τα αποτελέσµατα των δύο ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε µία απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται   στους προσφέροντες.  
Κατά της ανωτέρω αποφάσεως χωρεί ένσταση σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - ∆ικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική έγγραφη 
πρόσκληση στον «προσωρινό ανάδοχο» στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, και τον 
καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης  και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6.2. της παρούσας διακήρυξης, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της 
διακήρυξης. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, προσκοµίζονται από τον οικονοµικό φορέα («προσωρινό ανάδοχο») 
σε σφραγισµένο φάκελο µε διαβιβαστικό στην αναθέτουσα αρχή Γενικό Πρωτόκολλο ∆ήµου 
Αθηναίων, Λιοσίων 22, 2ος όροφος, 08:00 – 15:00),ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στην Επιτροπή 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών.   

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπεβλήθηκαν, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της ανωτέρω προθεσµίας των δέκα (10) 
ηµερών, αίτηµα προς το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσµίας υποβολής, 
το οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσµία υποβολής των 
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρµόδιες 
αρχές.  

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
µε το ΤΕΥ∆ είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού). 
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για µεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τυποποιηµένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά τη δήλωση 
και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου 
στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση 
της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου 
ως εκπτώτου.  

Επισηµαίνεται ότι: Η αρµόδια Επιτροπή του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, 
µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη 
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% για την 
παρούσα διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της µεγαλύτερης 
ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση της µικρότερης ποσότητας. Στην περίπτωση αυτή, η εν λόγω 
εισήγηση ενσωµατώνεται στην ως άνω απόφαση. 

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που 
δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
κλπ. επί αποδείξει. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης 
σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο 3.4. 

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3.4. της 
παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει, 
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 
79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς µεταβολές κατά 
την έννοια του άρθρου 104 και µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το 
αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύµβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού 
θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες, κοινοποιώντας του 
σχετική έγγραφη ειδική πρόσκληση. Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  





∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (WC) 

  Σελίδα 36 

 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που 
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 
103 για τον  προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

Οι εργασίες και τα συστήµατα θα ασφαλιστούν από τον Ανάδοχο και αποτελεί υποχρέωσή του να 
καλύπτονται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης. Θα αφορά στην απαίτηση 
αποζηµίωσης σε περίπτωση ολικής καταστροφής του συστήµατος χηµικών τουαλετών από 
οποιαδήποτε επαχθή αιτία, καθώς και   απαιτήσεις των χρηστών των συστηµάτων που αφορούν 
καλύψεις από διάφορες αιτίες, όπως πρόκληση βλάβης από χρήση των διάφορων χηµικών υγρών ή 
απαιτήσεις για ψυχική οδύνη από τυχαίο  εγκλωβισµό εντός των συστηµάτων ή από ανατροπή κλπ. 

Συγκεκριµένα θα περιλαµβάνει: 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  
Ο Ανάδοχος οφείλει - µε µέριµνα και δαπάνη του - να συνάψει µε ασφαλιστική εταιρεία, 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης, το οποίο και θα καταθέσει στην αρµόδια υπηρεσία του 
∆ήµου (∆/νση Προµηθειών κ Αποθηκών), κατά την υπογραφή του συµφωνητικού και πριν την 
έναρξη των υπηρεσιών που αναφέρονται στη σύµβαση . 

Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα έχει έναρξη ισχύος, πριν την έναρξη των παρεχόµενων 
υπηρεσιών. 

Γενικοί Όροι: 
Ο Ανάδοχος, οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της 

κείµενης 
Νοµοθεσίας περί ασφαλίσεων. Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων 

Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών 
Οδηγιών. 

Ο ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους του ασφαλιστηρίου. 
Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 

υποχρεώσεις και τις ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από τη σύµβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά 
τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, 
περιορισµούς κλπ. και ο ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση 
ζηµιών σε πρόσωπα ή/και πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης του ασφαλιστηρίου. 

Η ασφαλιστική σύµβαση θα έχει καταρτισθεί εγγράφως στην ελληνική γλώσσα και θα 
περιλαµβάνει όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου, της 
υπολοίπου Συγγραφής Υποχρεώσεων και των λοιπών συµβατικών τευχών. 

 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και Υλικών Ζηµιών, συµπεριλαµβανοµένης και της Αστικής 

Ευθύνης προϊόντος. 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» του Αναδόχου έναντι τρίτων και 

οι ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους για σωµατικές βλάβες, ψυχική 
οδύνη, ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα και κινητά ή και ζώα, που 
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προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια της µεταφοράς και τοποθέτησης των Κινητών Συστηµάτων 
Ατοµικής  Υγιεινής (WC), αλλά και όσων προκληθούν εξαιτίας της κακής τοποθέτησης τους, της 
πρόκλησης ατυχήµατος. 

Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες/ εγκαταστάσεις.    
Ως ελάχιστο ποσό ασφάλισης ορίζεται  το ανώτατο όριο  των  100.000,00 € ανά συµβάν για όλη 

τη διάρκεια της ασφάλισης.    
Η ασφαλιστική εταιρία θα είναι φερέγγυα στο µέτρο των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει και θα 

έχει δόκιµη δραστηριότητα σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ. 
H σύµβαση θα συνάπτεται σε ευρώ (€).                       
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Θα   ορίζεται σε κατ’ ελάχιστο τριακόσιες (300) ηµέρες, από την ηµεροµηνία έναρξης της 

σύµβασης. 
Σε περίπτωση πρόκλησης συµβάντος και προκειµένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον 

ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµιά κ.λ.π. αποζηµίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την 
έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας 
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3.4 Ενστάσεις – ∆ικαστική Προστασία 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε 
προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της 
παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες 
της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 
γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης,  η αναθέτουσα 
αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από 
το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
Η προθεσµία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύµβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 Όποιος έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση 
της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της 
ένστασης της προηγούµενης παραγράφου, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου της έδρας της 
αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόµενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων 
βοηθηµάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καµία άλλη 
τυχόν προβλεπόµενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή 
νοµιµότητας. 
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 36 του π.δ.18/1989 (Α΄8). 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, µετά 
από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού.  

Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να 
αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που 
εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Αναλυτικές λεπτοµέρειες για τις υποχρεώσεις του προµηθευτή , τον τρόπο και το χρονοδιαγραµµα 
υλοποιησης της σύµβασης περιλαµβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές,  στη τεχνική έκθεση και στην  
συγγραφή υποχρεώσεων της αιτούσας ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  η οποία είναι και 
υπεύθυνη για την ορθή εκτέλεση του συνόλου της συµβάσεως, κατόπιν του σχετικού αιτήµατός της. 

 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 
(5%) επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή του 
συµφωνητικού.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ 
ελάχιστον µε το συµβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης προσαυξηµένο κατά εξήντα (60) ηµέρες. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα µε τον οποίο υπογράφεται το 
συµφωνητικό. Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί µε το φορέα που τις έχει εκδώσει προκειµένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά της. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαµβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.4 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό 
και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. Το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα που 
περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 
4412/2016. 

Η εγγύηση:  
Α. καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Β. καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε 

απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου. 
Γ. επιστρέφεται στο σύνολό της, µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

συνόλου της προµήθειας της σύµβασης, ή στην περίπτωση της τµηµατικής παράδοσης 
αποδεσµεύεται τµηµατικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους του τµήµατος των 
υλικών - εξαρτηµάτων που παραλήφθηκε οριστικά, µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. 

∆. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη 
παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα 
προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5 της παρούσας, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
ποσού της αύξησης, εκτός Φ.Π.Α.  

4.2 Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  
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4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 
Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύµβασης ορίζεται η ηµεροµηνία ανάρτησης του 

υπογεγραµµένου από τα συµβαλλόµενα µέρη, συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του 
Ν.4412/2016). 

Η τοποθέτηση, η λειτουργία τους και ο καθαρισµός τους θα διαρκέσει για χρονικό διάστηµα 
τριακοσίων (300) ηµερολογιακών ηµερών στα επιλεγµένα σηµεία που θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε επτά (7) εργάσιµες ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης 

- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί επί 24ώρου βάσεως όχημα επιφυλακής το οποίο θα δύναται να 

παρέμβει για την επίλυση έκτακτων καταστάσεων εντός μίας ώρας από την ειδοποίηση της επιβλέπουσας 

υπηρεσίας. Με δαπάνες του Αναδόχου θα τοποθετηθεί σήμανση σε όλες τις τουαλέτες με τα διακριτικά 

σήματα του Δήμου της Αθηναίων. 

-  Ο Ανάδοχος υποχρεούται στα πλαίσια της ημερήσιας συντήρησης των χημικών τουαλετών, σε 

συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, να ενημερώνει για τα σημεία τοποθέτησης,  την 

κατάσταση λειτουργίας και κάθε άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο για την πλήρη έλεγχο της εκτέλεσης της 

σύμβασης αλλά και για την ενημέρωση των χρηστών μέσα από τις εφαρμογές πληροφόρησης που 

διαχειρίζεται η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου 

- Επισημαίνεται ότι για όσες εκ των εργασιών που αφορούν τον καθαρισμό ή επισκευή συστημάτων που 

μπορεί να προκαλέσουν όχληση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται από τον ανάδοχο η υποχρέωση της εκτέλεσης 

των εργασιών η οποία θα γίνεται χωρίς την επιβάρυνση του χώρου τοποθέτησης και ότι όλες οι 

απαιτούμενες εργασίες θα γίνονται σε ιδιωτικό χώρο που διαθέτει ο ανάδοχος εκτός του χώρου 

τοποθέτησης ή επί οχημάτων μεταφοράς. 

   - ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί καθαριστικά που θα φέρουν το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα. 

  - Οι τουαλέτες  θα προσεγγίζονται από το ειδικό όχημα του αναδόχου και αφού καθαρίζονται εξωτερικά 

με νερό υπό πίεση, θα γίνεται άντληση των λυμάτων με την ειδική αντλία και θα καθαρίζεται σχολαστικά η 

δεξαμενή λυμάτων. Στην συνέχεια ο εσωτερικός χώρος της καμπίνας θα καθαρίζεται εσωτερικά με νερό 

υπό πίεση, θα ακολουθεί η απολύμανση όλων των εσωτερικών επιφανειών και εξαρτημάτων (πόμολα, 

χειρολαβές κλπ) και θα συμπληρώνεται νερό στον κάδο με προσθήκη ειδικού χημικού υγειονομικού 

διαλύματος για την εξουδετέρωση των οσμών.  

  - Το διάλυμα που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο δεν θα περιέχει φορμαλδεΰδη και θα πρέπει να 

διατηρεί τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του (μπλέ χρώμα, ουδετεροποιητική μυρωδιά) για όλη την 

ημερήσια χρήση του. 

  - Το υγρό που θα χρησιμοποιείται για την δέσμευση των οσμών και την απολύμανση της τουαλέτας θα 

είναι υψηλών προδιαγραφών και πιστοποιημένο ως οικολογικό – βιοαποδομήσιμο προϊόν. 

 - Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τεχνικά δελτία προϊόντος (TDS) και τα δελτία δεδομένων ασφάλειας των 

προϊόντων (MSDS). 

-  Η απολύμανση των εσωτερικών χώρων από τον ανάδοχο θα γίνεται πριν και μετά από κάθε καθαρισμό με 

κατάλληλα διαλύματα υποχλωριώδους νατρίου ή αιθανόλης συγκέντρωσης 70%.   

 -  Ο Ανάδοχος με μέριμνά του θα  επικολλάει σε κάθε τουαλέτα αυτοκόλλητο ταμπελάκι που θα 

ενημερώνει τους χρήστες για την τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής και αποφυγής μετάδοσης ιογενών 

λοιμώξεων.    
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 - Ο Ανάδοχος με μέριμνά του θα τοποθετεί στην καμπίνα της τουαλέτας  με αρωματικό χώρου, 2 τεμ. χαρτί 

υγείας και κρεμοσάπουνο ή αντισηπτικό gel ανάλογα με την περίπτωση (σε όλες τις χημικές τουαλέτες και 

όλους τους οικίσκους). 

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίζει τις τουαλέτες επτά (7) ημέρες εβδομαδιαίως, μία φορά την ημέρα 

τις πρωινές ώρες με δυνατότητα παροχής άδειας εισόδου στο κέντρο για τα ΦΙΧ καθαρισμού, εάν ο 

καθαρισμός γίνεται κατά την διάρκεια ισχύος του δακτυλίου κυκλοφορίας.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίζει, να απολυμαίνει και να εφοδιάζει με αναλώσιμα 2 φορές ημερησίως 

τους οικίσκους των τουαλετών. 

   Όλες οι Τουαλέτες θα πρέπει με καθημερινή επιμέλεια του Αναδόχου να διατηρούνται εξωτερικά 

καθαρές για να μην αποτελούν εστίες αισθητικής μόλυνσης της πόλης.  

 Οι εργασίες συντήρησης της καμπίνας τουαλέτας θα περιλαμβάνει ειδικότερα καθαρισμό:  

• των εξωτερικών τοιχωμάτων συμπερ. πόρτας και οροφής, εφόσον απαιτείται.  

• των εσωτερικών τοιχωμάτων και του ταβανιού.  

• της εσωτερικής πλευράς της πόρτας.  

• του καθίσματος τουαλέτας και του καπακιού (πάνω και κάτω πλευρά).  

• των εσωτερικών τοιχωμάτων της δεξαμενής λυμάτων, εφόσον απαιτείται.  

• των εκτεθειμένων εξωτερικών επιφανειών της δεξαμενής λυμάτων.  

• της βάσης και του πατώματος  

• του σωλήνα εξαερισμού.  

Θα πρέπει να εκτελείται υγρό καθάρισμα με συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης και/ή βούρτσες.   

- Ο Ανάδοχος, είναι υπεύθυνος για την ασφαλίσει του προσωπικού που απασχολεί σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις  περί  εργατικής νομοθεσίας .  

 
Όροι εκτέλεσης της σύµβασης (άρθρο 130 του Ν.4412/2016): 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του 
Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016.  

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

Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύµβασης (άρθρο 202 του Ν.4412/2016) 
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  
α) Η προµήθεια παραδόθηκε στο σύνολό της.  
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά και οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.  
γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις 

ή εκπτώσεις και 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, 

αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, κατά τα προβλεπόµενα από την παρούσα 
διακήρυξη. 
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4.4 Τροποποίηση της σύµβασης κατά τη διάρκειά της  
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016.    

4.5 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 

του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης,  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 

γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί 
µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της 
ΣΛΕΕ. 
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5.ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
5.1 Τρόπος πληρωµής - Κρατήσεις 
5.1.1. Τρόπος πληρωµής 
Η προσφερόµενη τιµή από τον ανάδοχο είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 

αναπροσαρµόζεται. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία εκτός του Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το ∆ήµο.  

5.1.2 Απαιτούµενα δικαιολογητικά για πληρωµή του αναδόχου 
Στις συµβάσεις προµήθειας για την πληρωµή του τιµήµατος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής 
δικαιολογητικά: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη.  
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.  
γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν (παρ. 34 άρθρο 107 Ν. 4497/2017). 
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
(παρ. 3. άρθρο 107 Ν. 4497/2017). 
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωµή, µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό (άρθρο 200 του Ν.4412/16). 

    5.1.3   Σε περίπτωση που η πληρωµή του αναδόχου καθυστερήσει από την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) 
ηµερολογιακές ηµέρες µετά την ηµεροµηνία παραλαβής από αυτήν του τιµολογίου ή άλλου 
ισοδύναµου για πληρωµή εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές), καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να 
απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο. 

5.1.4   Κρατήσεις 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και 
µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες 
κρατήσεις:  

α) Κράτηση ύψους 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών.  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισµού και Οικονοµικών ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το χρόνο, τον τρόπο και τη 
διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηµατικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την 
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου (σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016). 

γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).  
Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
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καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. (ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος 
Β')). 

δ) Έξοδα δηµοσίευσης περίληψης της παρούσης. Κατά την υπογραφή της Σύµβασης θα 
προσκοµίζεται από τον ανάδοχο το αποδεικτικό πληρωµής του κόστους δηµοσιευτικών εξόδων από 
τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών ( 5ος όροφος, Τµήµα Λογιστηρίου). 

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

στ) Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήµατος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 παρ. 2 ν.4172/2013 (ΦΕΚ 
167/23.07.2013 τεύχος Α΄)). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο. 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που 

απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει 
ή συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα 
µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, την παράγραφο 6.1 της παρούσας.  
Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση 
όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύµβαση, 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Ανωτέρα βία: Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες 
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως 
αυτά και να προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του 
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
β) Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισµός 
του αναδόχου από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 

5.2.2.Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν. 4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση 
των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
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Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 
όλα τα µέλη της ένωσης. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύµβασης  
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των 

όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος και τόπος 
παράδοσης υλικών), 6.3. (Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ 
εφαρµογή των συµβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον 
του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών από την 
ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εµπρόθεσµη 
άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, εντός 
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. 
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. 
Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόµενο αρµοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν 
ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης µέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

5.4  ∆ικαστική επίλυση διαφορών 
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τη σύµβαση, ανεξάρτητα 

από τον χαρακτήρα της σύµβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται µε την άσκηση 
προσφυγής ή αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύµβαση. 
Παρέκταση αρµοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύµβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή 
περισσότερων ∆ιοικητικών Εφετείων, αρµόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο 
ενάγων. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η 
τήρηση της προβλεπόµενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας του Ν 4412/2016, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  ∆εν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς 
διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόµενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται 
αίτηµα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. Η υπόθεση συζητείται σε 
δικάσιµο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντοµότερα. Αν ο φάκελος της υπόθεσης δεν αποσταλεί στο 
∆ιοικητικό Εφετείο από τη ∆ιοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιµο, κατά την οποία η 
υπόθεση συζητείται µε βάση τα στοιχεία που προσκοµίζει ο προσφεύγων ή ο ενάγων, αν το ζητήσει 
ο ίδιος. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε µία (1) δικάσιµο. Ένορκες 
βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου ή προξένου λαµβάνονται υπόψη, µόνο αν έχουν 
δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη 
βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πριν από αυτή. 
Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Εφετείου είναι αµέσως 
εκτελεστές. Κατά των αποφάσεων των ∆ιοικητικών Εφετείων µπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως 
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν από την εκτέλεση της 
απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιµης, µπορεί να διαταχθεί µε 
αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν µέρει αναστολή της εκτέλεσης της 
προσβαλλόµενης απόφασης, µε τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να 
εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από τον διάδικο που έχει νικήσει. Για 
την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συµβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των 
διαδίκων, το αρµόδιο τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας, το οποίο συγκροτείται από τρία (3) 
µέλη, στα οποία περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής 
µπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, µε αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την 
πρώτη συζήτηση της αναίρεσης. Αν ο ανάδοχος της σύµβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή 
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ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα µέλη της, που µεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει 
αναγκαστική οµοδικία. 
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
6.1  Χρόνος και τόπος παράδοσης υλικών 
6.1.1.Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς 

να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 
αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών επιβάλλονται οι 
κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα (άρθρο 206 παρ.6 
Ν.4412/2016). 

Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 

6.1.4. Ο Ανάδοχος της προµήθειας πρέπει υποχρεωτικά να έχει υπόψη του ότι τα υλικά που θα παραδώσει 
θα είναι απαραίτητα σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Αναθέτουσας Αρχής, και απόλυτα 
όµοια µε αυτά που περιγράφονται στην προσφορά του. 

6.2  Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, που 

συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο 
ανάδοχος.  
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των υπηρεσιών της σύµβασης θα γίνεται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 216 του Ν.4412/2016 µε τον ορισµό Επόπτη λόγω ότι η εκτέλεσης της  
συγκεκριµένης σύµβασης απαιτεί παρακολούθηση σε ηµερησία βάση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
αποστέλλει καθηµερινά µε email στην αρµόδια επιβλέπουσα υπηρεσία την κατάσταση των 
ηµερήσιων καθαρισµών όπου θα αναγράφονται κατά σειρά:  

a. Tο σηµείο καθαρισµού,  
b. ο αριθµός των τουαλετών,  
c. ο αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος,  
d. το ονοµατεπώνυµο του οδηγού,  
e. η ακριβής ώρα καθαρισµού. 

 Τα στοιχεία αυτά, θα συνοψίζονται σε ηµερολόγιο εργασιών µε αναλυτική καταγραφή των 
τοποθετηµένων χηµικών τουαλετών και την συχνότητα καθαρισµού. Η τήρηση ηµερολογίου θα 
γίνεται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλεται προς έλεγχο από την Υπηρεσία κατά την 
έκδοση των τιµολογίων και των αντίστοιχων πληρωµών εκτελεσθέντων εργασιών. Η καταγραφές 
του ηµερολογίου αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειµένου της Σύµβασης από την 
Αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

 Η παράδοση των τουαλετών θα γίνει µε έξοδα και ευθύνη του αναδόχου στους χώρους που θα 
του υποδειχθούν από την αρµόδια Υπηρεσία που διοικεί τη Σύµβαση και παντα σε εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες. 
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Σε περίπτωση δε, που πιθανών υποδειχθούν από την Υπηρεσία νέα σηµεία τοποθέτησης χηµικών 
τουαλετών, αυτό θα γίνει µε έξοδα και ευθύνη του αναδόχου, πάντα σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες 
και µέσα σε επτά (7) ηµέρες από την έγγραφη παραγγελία της Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο, 
συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας που απαιτείται.  

 
Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 

(µακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) 
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες – δευτεροβάθµιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, µε 
βάση τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής, µπορούν να 
παραπέµπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτηµα του 
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων που 
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες επιτροπές παραλαβής µπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι 
(20) ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης, µε τον 
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016. 

Το αποτέλεσµα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο µέρη. 
Ο ανάδοχος δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής µετά τα 

αποτελέσµατα της κατ’ έφεση εξέτασης. 
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται 

µέσα στους καθοριζόµενους χρόνους που θα ορίζεται στη σύµβαση. 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από 

την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από 
την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε 
απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος 
και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την 
σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής 
που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει 
τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε 

απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε 
τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
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6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για 
την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόµενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3 
του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 
Η παρούσα  αφορά στην μίσθωση δέκα οκτώ (18) χημικών τουαλετών για χρονικό διάστημα 

τριακοσίων (300) ημερών, ήτοι 10 μήνες. Από τις 18 τουαλέτες, οι δέκα έξη (16) αφορούν τουαλέτες 

ενηλίκων και οι δύο (2) αυτόνομους προκατασκευασμένους μεταφερόμενους οικίσκους, που θα 

τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία-ζώνες της πόλης των Αθηνών που παρουσιάζουν προβλήματα 

με την δημόσια υγιεινή και την εικόνα της πόλης και σε σημεία που δεν υφίστανται υποδομές 

αποχέτευσης και ύδρευσης, αλλά υπάρχει ανάγκη για παροχή υπηρεσιών δημόσιων τουαλετών λόγω 

της υψηλής επισκεψιμότητας.  

Επίσης, οι απαιτήσεις για σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής σε δημόσιους χώρους λόγω 

αυξημένου κινδύνου μετάδοσης του κορονοϊού, δημιουργούν την ανάγκη για την αδιάλειπτη 

προσφορά στους δημότες και επισκέπτες του Δήμου Αθηναίων της εν λόγω υπηρεσίας κινητών 

συστημάτων ατομικής υγιεινής. 

Σε κάθε χρονική στιγμή η Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης προτείνει λύσεις και σταθμίζει το 

οικονομικό ύψος των αιτημάτων που χρειάζεται, κρίνοντας τα δεδομένα που έχει στη διάθεση της και 

τις υφιστάμενες συνθήκες. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε ενημέρωση ότι το δεύτερο κύμα του COVID 19 

2 έχει αγγίξει μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2020 τα 39.000.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 217 χώρες 

και συνεχίζει να διασπείρεται. Η παραπάνω μελέτη έχει αναδείξει την ανάγκη λήψης μέτρων για την 

αποφυγή εκτόξευσης των κρουσμάτων καθώς ο συγκεκριμένος ιός αν και απενεργοποιείται εύκολα 

από απολυμαντικά υλικά επιδεικνύει αυξημένη δραστικότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες και υγρά 

μέσα.   

Σε αυτή την κατεύθυνση, συλλέχθηκαν επιστημονικά δεδομένα που τονίζουν ότι ο ιός SARS-CoV-2, 

έχει ανιχνευθεί σε δείγματα από κόπρανα και ούρα ατόμων που έχουν προσβληθεί από τον ιό 3, 4, 

όμως το ιογενές φορτίο είναι χαμηλό και η πιθανότητα μετάδοσης είναι μειωμένη. Μελέτες στην 

ιχνηλάτιση των διαδρομών μετάδοσης του SARS-CoV-2 από τα προαναφερθέντα βιολογικά 

υποστρώματα ήδη πραγματοποιούνται, καθώς είναι κρίσιμα για ενδεχόμενη επιδείνωση της 

                                                           
2
 Where do we stand to oversee the coronaviruses in aqueous and aerosol environment? Characteristics of transmission and 

possible curb strategies. Bin Ji, Yaqian Zhao, Abraham Esteve-Núnez, Ranbin Liu, Yang Yang, Ange Nzihou, Yiping Tai, Ting Wei, 

Cheng Shen, Yan Yang, Baimimng Ren, Xingxing Wang, Yae Wang. 
 
3
 SARS-CoV-2 from faeces to wastewater treatment:What do we know? A review 

Paola Foladori, Francesca Cutrupi , Nicola Segata, Serena Manara, Federica Pinto, Francesca Malpei, 

Laura Bruni, Giuseppina La Rosa 

4
 Shedding of SARS-CoV-2 in feces and urine and its potential role in person-to-person transmission and the environment-

based spread of COVID-19. David L. Jones , Marcos Quintela Baluja, DavidW. Graham, Alexander Corbishley, James E. 

McDonald, Shelagh K. Malham, Luke S. Hillary, Thomas R. Connor,William H. Gaze, Ines B.Moura, Mark H.Wilcox, Kata Farkas 
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διασποράς στην κοινότητα 5.6. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ιογενής βιωσιμότητα σε 

χαμηλότερες θερμοκρασίες αυξάνεται και το ιογενές φορτίο είναι ανιχνεύσιμο   στα λύμματα, 

συνεπώς το δίκτυο αποχέτευσης ενδεχομένως να συνιστά επιπλέον εστία μόλυνσης1. Όμως  μέχρι και 

σήμερα καμία μελέτη δεν έχει επιβεβαιώσει την πιθανότητα μετάδοσης του ιού με αυτή τη διαδρομή 

με αποτέλεσμα να παραμένει η αβεβαιότητα. 

            Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η διεξαγωγή ενός συνοπτικού διαγωνισμού με μειωμένο 

αριθμό κινητών συστημάτων ατομικής υγιεινής (WC). Τα σημεία που έχουν προταθεί θα καλύψουν 

τις ανάγκες του προσωπικού της  Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης αλλά και των αστέγων που 

υπάρχουν στην Αθήνα. Η προτεινόμενη υπηρεσία θα αποφορτίσει το δίκτυο αποχέτευσης καθώς τα 

κινητά σημεία δε χρειάζονται τη σύνδεση με υφιστάμενο δίκτυο. Πιθανοί φορείς του ιού που είναι 

άστεγοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κινητά συστήματα ατομικής υγιεινής και το αερόλυμα 

που προκύπτει να μην αποτελέσει εστία μόλυνσης.   

Η  Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης βρίσκεται σε αναμονή των νέων πρωτοκόλλων ασφάλειας 

και υγιεινής που θα προταθούν και θα καθιερωθούν πλέον για την εφαρμογή στην καθαριότητα και 

απολύμανση δημόσιων και ιδιωτικών χώρων έναντι στο COVID 19 αλλά και για την αποφυγή 

μελλοντικών υγειονομικών κρίσεων. Η συμφωνία της μελέτης με τις νέες οδηγίες που θα 

εφαρμοσθούν κρίνεται απαραίτητη για την προάσπιση της υγείας των δημοτών και επισκεπτών στο 

Δήμο Αθηναίων. 

Κλείνοντας, σε αυτή τη φάση προτείνεται μία μικρότερου μεγέθους υπηρεσία μίσθωσης τουαλετών 

που θα καλύψει μόνο πολύ βασικές ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, καθώς λαμβάνει υπόψη της τις 

ανάγκες των άστεγων συνανθρώπων μας αλλά και μεριμνά για τις ανάγκες του προσωπικού της 

Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης που αδιαλείπτως εργάζεται στον καιρό της πανδημίας, 

συνεισφέρει στην αποφόρτιση του δικτύου αποχέτευσης και τέλος απομονώνει ενδεχομένως 

μολυσματικά βιολογικά υγρά από τον υπόλοιπο κοινωνικό ιστό.  

Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 59.520,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και 

θα βαρύνει τους ΚΑ 6233.001 Φ20 και ΚΑ 6262.009 Φ20  του οικονομικού έτους 2021. 

    Τα σημεία που προβλέπεται να τοποθετηθούν οι τουαλέτες εντός των διοικητικών ορίων των 

Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Αθηναίων αναφέρονται ενδεικτικά ως εξής:  

                                                           
5
 Understanding air and water borne transmission and survival of coronavirus: Insights and way forward for SARS-CoV-2, 

Roshan Wathore, Ankit Gupta, Hemant Bherwani, Nitin Labhasetwar  

6
 Possible transmission of viruses from contaminated human feces and sewage: Implications for SARS-CoV-2. Mohamed 

Elsamadony , Manabu Fujii , TakayukiMiura, ToruWatanabe 
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   Η Υπηρεσία μετά την υπογραφή της σύμβασης με την έγγραφη παραγγελία της δύναται να 

ορίσει διαφορετικά σημεία τοποθέτησης των τουαλετών για λόγους δημόσιας υγείας και διατηρεί το 

δικαίωμα να παραγγείλει μετακινήσεις τουαλετών σε άλλα σημεία, όποτε το κρίνει απαραίτητο. Ο δε 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις εντολές της Υπηρεσίας και να προβαίνει άμεσα στις 

μετακινήσεις αυτές. 

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

  

α/α Ποσότητα Τοποθεσία 

1 2 ΟΔΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ 

2 1 ΠΛ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ & ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 

3 1 ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ) 

4 1 ΑΙΟΛΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 

5 1 ΠΛ. ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΠΙΑΤΣΑ ΤΑΞΙ) 

6 1 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ (ΕΝΑΝΤΙ ΟΣΕ) 

7 1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

8 1 ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ (ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ) 

9 1 Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ(ΑΛΣΟΣ ΜΙΑΣ ΝΥΧΤΟΣ) 

10 1 Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ (ΜΕΤΡΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ) 

11 1 ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 

12 1 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

13 1 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ     94 

14 1 ΝΑΥΤΙΚΟΥ & ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 

15 1 ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ 

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ  

α/α Ποσότητα Τοποθεσία 

1 1 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

2 1 ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Μίσθωση & Καθαρισμός Κινητών 

Συστημάτων Ατομικής  Υγιεινής (WC)»                      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  #59.520,00€ #  με ΦΠΑ 

ΚΑ 6233.001 Φ20 & 6262.009 Φ20 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ 

Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού, Προγραμματισμού 
Διοικ. Υποστήρ. και Ηλεκτρον. Διακυβέρνησης 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1. Αντικείμενο της εργασίας 

 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, αφορά στην υπηρεσία «ΜΙΣΘΩΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΚΙΝΗΤΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  (WC)», ειδικότερα δε  σε Υπηρεσίες συντήρησης, καθαρισμού 

και μίσθωσης δέκα οκτώ (18) χημικών τουαλετών που θα τοποθετηθούν και θα λειτουργούν σε 

επιλεγμένα σημεία της τουριστικής και εμπορικής ζώνης της πόλης των Αθηνών και σε σημεία των 

Δημοτικών Κοινοτήτων, που δεν υφίστανται υποδομές αποχέτευσης και ύδρευσης. Η μίσθωση των 

τουαλετών για το χρονικό διάστημα τριακοσίων (300) ημερών, κρίνεται απόλυτος αναγκαία κυρίως 

για την προστασία των  δημοτών και πολιτών  της πόλης μας, αλλά και την αναβάθμιση της 

τουριστικής, εμπορικής και πολιτιστικής υποδομής της πρωτεύουσας και γενικότερα για την  

συλλογική προστασία της δημόσιας υγείας.   

 

Άρθρο 2. Κόστος υπηρεσίας 

 Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό 59.520,00€. Συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τους 

ΚΑ 6233.001 Φ20  &  6262.009  Φ20 με σχετική πίστωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 

2021. 

 

Άρθρο 3.  Ισχύουσες διατάξεις 

Η υπηρεσία «ΜΙΣΘΩΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  (WC)» θα 

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 3463/2006 με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.  

2. Του Ν. 3852/07-06-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως ισχύει. 

3. Του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής 

και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ  [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]». 

 

Άρθρο 4. Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Άρθρο 5. Εγγυητικές Επιστολές 
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  Κατά την υπογραφή της  σύμβασης  ο Ανάδοχος θα προσκομίσει Εγγυητική επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης του Τ.Π. και Δ.  ή του ΤΜΕΔΕ  ή αναγνωρισμένης τράπεζας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 72 του Ν.4412/16, που θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της εργασίας με ποσό ίσο προς 

το 5% του καθαρού ποσού της αξίας της σύμβασης  

 

Άρθρο 6.  Παρακολούθηση εκτέλεσης εργασιών 

 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των υπηρεσιών της σύμβασης θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 216 του Ν.4412/2016 με τον ορισμό Επόπτη λόγω ότι η εκτέλεσης της  συγκεκριμένης 

σύμβασης απαιτεί παρακολούθηση σε ημερησία βάση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποστέλλει 

καθημερινά με email στην αρμόδια επιβλέπουσα υπηρεσία την κατάσταση των ημερήσιων 

καθαρισμών όπου θα αναγράφονται κατά σειρά:  

f. Tο σημείο καθαρισμού,  

g. ο αριθμός των τουαλετών,  

h. ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος,  

i. το ονοματεπώνυμο του οδηγού,  

j. η ακριβής ώρα καθαρισμού. 

 Τα στοιχεία αυτά, θα συνοψίζονται σε ημερολόγιο εργασιών με αναλυτική καταγραφή των 

τοποθετημένων χημικών τουαλετών και την συχνότητα καθαρισμού. Η τήρηση ημερολογίου θα 

γίνεται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλεται προς έλεγχο από την Υπηρεσία κατά την 

έκδοση των τιμολογίων και των αντίστοιχων πληρωμών εκτελεσθέντων εργασιών. Η καταγραφές του 

ημερολογίου αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης από την Αρμόδια 

Επιτροπή Παραλαβής. 

 Η παράδοση των τουαλετών θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου στους χώρους που θα του 

υποδειχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία που διοικεί τη Σύμβαση και παντα σε εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. 

Σε περίπτωση δε, που πιθανών υποδειχθούν από την Υπηρεσία νέα σημεία τοποθέτησης χημικών 

τουαλετών, αυτό θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου, πάντα σε εργάσιμες ημέρες και ώρες 

και μέσα σε επτά (7) ημέρες από την έγγραφη παραγγελία της Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο, 

συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας που απαιτείται.  

 

Άρθρο 7.. Οικονομικό αντικείμενο – πληρωμή αναδόχου 

Η προσφερόμενη τιμή από τον ανάδοχο είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζεται. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία εκτός του Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το Δήμο.  

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει ανά μήνα τμηματικά, με την έκδοση των αντίστοιχων  μισθωμάτων 

και με την επιβάρυνση των σχετικών κρατήσεων πάντα εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν 

διαπίστωσε κάποια παρέκκλιση ως προς την ποιότητά της προσφερόμενης υπηρεσίας, σύμφωνα και 

με τη γνωμοδότηση του Επόπτη παρακολούθησης. Θα καταβάλλεται δε στον Ανάδοχο στο τέλος κάθε 

μήνα.  Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στον προμηθευτή στο 100% του συμβατικού μισθώματος ή του 

διαμορφωμένου τιμήματος σε περίπτωση ενδεχόμενης καθορισθείσας περικοπής ύστερα από 

εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής.   

 

Άρθρο 8.. Τεχνική Προσφορά 

 Η υπηρεσία θα αποτελέσει αρωγό τόσο της Δημόσιας Υγείας, όσο και της εικόνας και εύρυθμης 

λειτουργίας της πόλης. Συνεπώς, ο οικονομικός φορέας για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης θα πρέπει κατά την  υποβολή της προσφοράς να διαθέτει και να υποβάλει με την τεχνική 
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τους προσφορά επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι δικαιολογητικά απόδειξης των τεχνικών  

ικανοτήτων του: 

1. Πιστοποιήσεις ποιότητας: 

        α) Πρότυπο συστήματος Περιβαλλοντικής διαχείρισης  ISO 14001 ή άλλο ισοδύναμο. 

        β) Πρότυπο  συστήματος διαχείρισης ποιότητας  ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο. 

        γ) Πρότυπο συστήματος διαχείρισης της Υγείας και ασφάλειας  στην εργασία ISO 45001 ή άλλο   

           ισοδύναμο. 

 Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξαρτήτους διαπιστευμένους φορείς 

πιστοποίησης και να βεβαιώνουν  ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα και να είναι εν ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οι πιστοποιήσεις 

ποιότητας θα πρέπει να αφορούν  υπηρεσίες συναφείς του  αντικειμένου της  παρούσας σύμβασης.  

2. Τεχνικά φυλλάδια με όψεις και σχέδια κατόψεων όλων των τύπων οικίσκων με τις εξωτερικές 

και εσωτερικές διαστάσεις . 

3. Πλήρη  τεχνική  περιγραφή  των  ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των χημικών 

τουαλετών  αλλά και του αυτόνομου οικίσκου τουαλετών. 

4. Φωτογραφίες  των προσφερόμενων προϊόντων. 

5. Πιστοποιητικό στατικής επάρκειας και καταλληλότητας υπογεγραμμένο από διπλωματούχο 

πολιτικό μηχανικό ή ισοδύναμο πιστοποιητικό από το οποίο θα βεβαιώνεται η αρτιότητα κατασκευής 

τους. 

6. Βεβαίωση – πιστοποίηση για την ασφαλή και άρτια λειτουργία του ηλεκτρολογικού και 

μηχανολογικού εξοπλισμού του προσφερόμενου οικίσκου τουαλετών υπογεγραμμένη από 

διπλωματούχο μηχανικό. 

7.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι διαθέτει ειδικά οχήματά ΦΙΧ ή ΔΧ με τον απαιτούμενο 

μεταφορικό εξοπλισμό ώστε να εξασφαλίζει όλες τις αναγκαίες μεταφορές. Τα οχήματα  αυτά, θα 

είναι αδειοδοτημένα για την μεταφορά χημικών τουαλετών φέροντα πλυστικό μηχάνημα μετά 

δεξαμενής για τον καθαρισμό χημικών τουαλετών και με άδειες κυκλοφορίας, ασφάλειες και  ΚΤΕΟ. 

Επίσης, τα οχήματα αυτά, είναι εφοδιασμένα με σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (αναφέροντας 

τον τύπο του συστήματος και την προμηθεύτρια εταιρία).  

Με την κατακύρωση του αποτελέσματος ο ανάδοχος θα προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά 

έγγραφα για τη διάθεση των ειδικών οχημάτων.  

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, του κατασκευαστή των χημικών τουαλετών ή του 

υποψήφιου Οικονομικού Φορέα, που θα αναφέρεται στην καταλληλότητα σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις περί δημόσιας υγιεινής των χημικών τουαλετών και του αυτόνομου οικίσκου τουαλετών. 

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρει ότι οι προσφερόμενες τουαλέτες 

κάθε τύπου διαθέτουν ένα από τα τρία ισοδύναμα τεχνικά και υγειονομικά εγκεκριμένα συστήματα 

λεκάνης- δεξαμενής από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ16194/Φεβ.2012. 

10.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρει ρητά ότι τα υλικά που θα 

χρησιμοποιεί ο ανάδοχος,  και η μέθοδος καθαρισμού  θα συμμορφώνονται με τα κάτωθι: 

  i. Η εταιρία κατασκευής των χημικών τουαλετών είναι πιστοποιημένη για την ποιότητα των 

προϊόντων της με ISO ή άλλης μεθοδολογίας πιστοποίησης, όπως επίσης και η εταιρία κατασκευής 

των χρησιμοποιούμενων καθαριστικών. Τα χρησιμοποιούμενα καθαριστικά φέρουν το Ευρωπαϊκό 

Οικολογικό Σήμα. Σε περίπτωση  που ζητηθούν θα κατατεθούν άμεσα. 

  ii. Οι τουαλέτες προσεγγίζονται από το ειδικό όχημα και αφού καθαριστούν εξωτερικά με νερό υπό 

πίεση, γίνεται άντληση των λυμάτων με την ειδική αντλία και καθαρίζεται σχολαστικά η δεξαμενή 

λυμάτων. Στην συνέχεια ο εσωτερικός χώρος της καμπίνας καθαρίζεται εσωτερικά με νερό υπό πίεση, 

ακολουθεί η απολύμανση όλων των εσωτερικών επιφανειών και εξαρτημάτων (πόμολα, χειρολαβές 
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κλπ) και συμπληρώνεται νερό στον κάδο με προσθήκη ειδικού χημικού υγειονομικού διαλύματος για 

την εξουδετέρωση των οσμών.  

 iii. Το διάλυμα που θα χρησιμοποιεί η εταιρεία, δεν θα περιέχει φορμαλδεΰδη και θα διατηρεί τα 

φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του (μπλέ χρώμα, ουδετεροποιητική μυρωδιά) για όλη την ημερήσια 

χρήση του. Σε περίπτωση  που ζητηθεί θα κατατεθεί  η σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή.   

  Το υγρό που θα χρησιμοποιείται για την δέσμευση των οσμών και την απολύμανση της τουαλέτας 

θα είναι υψηλών προδιαγραφών και πιστοποιημένο ως οικολογικό – βιοαποδομήσιμο προϊόν.  

11.  Τεχνικά δελτία προϊόντος (TDS) και τα δελτία δεδομένων ασφάλειας των προϊόντων (MSDS) 

στα Ελληνικά ή σε επικυρωμένη μετάφραση εάν πρόκειται για αλλοδαπό προϊόν, για να τεθούν 

υπόψη της Υπηρεσίας, ώστε να επισημαίνεται ότι η απολύμανση των εσωτερικών χώρων γίνεται πριν 

και μετά από κάθε καθαρισμό με κατάλληλα διαλύματα υποχλωριώδους νατρίου ή αιθανόλης 

συγκέντρωσης 70%.   

 

Άρθρο 9. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας. 

Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο 

της παρούσας υπηρεσίας και να είναι εγγεγραμμένος στο Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο ή 

Επιμελητήριο του κράτους εγκατάστασης.  

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να έχει τεχνική εμπειρία από αντίστοιχες 

συμβάσεις που θα αφορούν τόσο στην τοποθέτηση – καθαρισμό και τεχνική συντήρηση χημικών 

τουαλετών όσο και αυτόνομων οικίσκων τουαλετών.  

Η τεχνική εμπειρία θα πρέπει να βεβαιώνεται με αντίγραφα συμβάσεων ή βεβαιώσεων καλής 

εκτέλεσης ύψους τουλάχιστον του παρόντος προϋπολογισμού στην τελευταία τριετία. 

 

Άρθρο 10. Υποχρεώσεις αναδόχου – Απαιτήσεις – Ωράριο/ ημέρες καθαρισμού  

Ο  ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνονται με τα κάτωθι: 

- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί επί 24ώρου βάσεως όχημα επιφυλακής το οποίο θα δύναται να 

παρέμβει για την επίλυση έκτακτων καταστάσεων εντός μίας ώρας από την ειδοποίηση της 

επιβλέπουσας υπηρεσίας. Με δαπάνες του Αναδόχου θα τοποθετηθεί σήμανση σε όλες τις τουαλέτες 

με τα διακριτικά σήματα του Δήμου της Αθηναίων. 

-  Ο Ανάδοχος υποχρεούται στα πλαίσια της ημερήσιας συντήρησης των χημικών τουαλετών, σε 

συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, να ενημερώνει για τα σημεία τοποθέτησης,  την 

κατάσταση λειτουργίας και κάθε άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο για την πλήρη έλεγχο της εκτέλεσης 

της σύμβασης αλλά και για την ενημέρωση των χρηστών μέσα από τις εφαρμογές πληροφόρησης που 

διαχειρίζεται η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου 

- Επισημαίνεται ότι για όσες εκ των εργασιών που αφορούν τον καθαρισμό ή επισκευή συστημάτων 

που μπορεί να προκαλέσουν όχληση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται από τον ανάδοχο η υποχρέωση της 

εκτέλεσης των εργασιών η οποία θα γίνεται χωρίς την επιβάρυνση του χώρου τοποθέτησης και ότι 

όλες οι απαιτούμενες εργασίες θα γίνονται σε ιδιωτικό χώρο που διαθέτει ο ανάδοχος εκτός του 

χώρου τοποθέτησης ή επί οχημάτων μεταφοράς. 

   - ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί καθαριστικά που θα φέρουν το Ευρωπαϊκό Οικολογικό 

Σήμα. 

  - Οι τουαλέτες  θα προσεγγίζονται από το ειδικό όχημα του αναδόχου και αφού καθαρίζονται 

εξωτερικά με νερό υπό πίεση, θα γίνεται άντληση των λυμάτων με την ειδική αντλία και θα 

καθαρίζεται σχολαστικά η δεξαμενή λυμάτων. Στην συνέχεια ο εσωτερικός χώρος της καμπίνας θα 

καθαρίζεται εσωτερικά με νερό υπό πίεση, θα ακολουθεί η απολύμανση όλων των εσωτερικών 
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επιφανειών και εξαρτημάτων (πόμολα, χειρολαβές κλπ) και θα συμπληρώνεται νερό στον κάδο με 

προσθήκη ειδικού χημικού υγειονομικού διαλύματος για την εξουδετέρωση των οσμών.  

  - Το διάλυμα που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο δεν θα περιέχει φορμαλδεΰδη και θα πρέπει 

να διατηρεί τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του (μπλέ χρώμα, ουδετεροποιητική μυρωδιά) για όλη 

την ημερήσια χρήση του. 

  - Το υγρό που θα χρησιμοποιείται για την δέσμευση των οσμών και την απολύμανση της τουαλέτας 

θα είναι υψηλών προδιαγραφών και πιστοποιημένο ως οικολογικό – βιοαποδομήσιμο προϊόν. 

 - Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τεχνικά δελτία προϊόντος (TDS) και τα δελτία δεδομένων ασφάλειας 

των προϊόντων (MSDS). 

-  Η απολύμανση των εσωτερικών χώρων από τον ανάδοχο θα γίνεται πριν και μετά από κάθε 

καθαρισμό με κατάλληλα διαλύματα υποχλωριώδους νατρίου ή αιθανόλης συγκέντρωσης 70%.   

 -  Ο Ανάδοχος με μέριμνά του θα  επικολλάει σε κάθε τουαλέτα αυτοκόλλητο ταμπελάκι που θα 

ενημερώνει τους χρήστες για την τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής και αποφυγής μετάδοσης 

ιογενών λοιμώξεων.    

 - Ο Ανάδοχος με μέριμνά του θα τοποθετεί στην καμπίνα της τουαλέτας  με αρωματικό χώρου, 2 τεμ. 

χαρτί υγείας και κρεμοσάπουνο ή αντισηπτικό gel ανάλογα με την περίπτωση (σε όλες τις χημικές 

τουαλέτες και όλους τους οικίσκους). 

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίζει τις τουαλέτες επτά (7) ημέρες εβδομαδιαίως, μία φορά την 

ημέρα τις πρωινές ώρες με δυνατότητα παροχής άδειας εισόδου στο κέντρο για τα ΦΙΧ καθαρισμού, 

εάν ο καθαρισμός γίνεται κατά την διάρκεια ισχύος του δακτυλίου κυκλοφορίας.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίζει, να απολυμαίνει και να εφοδιάζει με αναλώσιμα 2 φορές 

ημερησίως τους οικίσκους των τουαλετών. 

   Όλες οι Τουαλέτες θα πρέπει με καθημερινή επιμέλεια του Αναδόχου να διατηρούνται εξωτερικά 

καθαρές για να μην αποτελούν εστίες αισθητικής μόλυνσης της πόλης.  

 Οι εργασίες συντήρησης της καμπίνας τουαλέτας θα περιλαμβάνει ειδικότερα καθαρισμό:  

• των εξωτερικών τοιχωμάτων συμπερ. πόρτας και οροφής, εφόσον απαιτείται.  

• των εσωτερικών τοιχωμάτων και του ταβανιού.  

• της εσωτερικής πλευράς της πόρτας.  

• του καθίσματος τουαλέτας και του καπακιού (πάνω και κάτω πλευρά).  

• των εσωτερικών τοιχωμάτων της δεξαμενής λυμάτων, εφόσον απαιτείται.  

• των εκτεθειμένων εξωτερικών επιφανειών της δεξαμενής λυμάτων.  

• της βάσης και του πατώματος  

• του σωλήνα εξαερισμού.  

Θα πρέπει να εκτελείται υγρό καθάρισμα με συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης και/ή βούρτσες.   

- Ο Ανάδοχος, είναι υπεύθυνος για την ασφαλίσει του προσωπικού που απασχολεί σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία και να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις  περί  εργατικής νομοθεσίας .  

 

Άρθρο 11. Χρόνος παράδοσης 

  Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.  Για 

τα νέα σημεία που ο Δήμος πιθανόν χρειασθεί να τοποθετήσει χημικές τουαλέτες, 

συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας και  πάντα μετά από έγγραφη 

παραγγελία της αρμόδιας Υπηρεσίας όπου θα αναφέρονται τα σημεία τοποθέτησης και ο αριθμός 

τουαλετών σε κάθε σημείο, ο χρόνος παραμένει ο ίδιος.  

Η τοποθέτηση, η λειτουργία τους και ο καθαρισμός τους θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα 

τριακοσίων (300) ημερολογιακών ημερών στα επιλεγμένα σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Ο χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. 
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Άρθρο 12. Τοποθέτηση χημικών τουαλετών 

 Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες που αφορούν την σύμβαση σύμφωνα με τους νόμους και τις 

σχετικές διατάξεις. Η απόκτηση των αναγκαίων αδειών για τις εργασίες του θα γίνει με δική του 

αποκλειστική ευθύνη, δεδομένου ότι ο Δήμος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως υπεύθυνος για τη μη 

εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται από τον Ανάδοχο.  

Γίνεται σαφές ότι η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να παραγγέλνει μετακινήσεις των τουαλετών σε άλλα 

σημεία, όποτε κρίνει απαραίτητο για λόγους δημόσιας Υγείας και ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβαίνει 

άμεσα στην μετακίνησή τους. 

 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος μπορεί ήδη να έχει τοποθετημένες χημικές τουαλέτες δεν  

χρειάζεται να εξασφαλίσει τυχόν νέες απαραίτητες αδειοδοτήσεις για την κατάληψη των 

κοινόχρηστων χώρων, από άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.  

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος  προβεί στη τοποθέτηση  χημικών τουαλετών  σε νέα σημεία που θα 

υποδειχθούν από το Δήμο, αυτό θα γίνει μόνο με την προϋπόθεση εξασφάλισης των τυχόν 

απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων από άλλες Δημόσιες 

Υπηρεσίες.  

 

Άρθρο 13. Τεχνική συντήρηση 

 Τυχόν βλάβες που θα παρουσιαστούν και δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να τις αποκαταστήσει άμεσα.    

 Η τεχνική συντήρηση αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να 

προβαίνει στην τακτική ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση των τουαλετών και να αντικαθιστά κάθε 

υλικό το οποίο παρουσιάζει βλάβη από συνήθη χρήση, έτσι ώστε αυτοί να βρίσκονται πάντοτε σε 

κατάσταση καλής λειτουργίας. 

 

 Άρθρο 14. Ακύρωση Σύμβασης 

 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει οποιαδήποτε στιγμή λυμένη και άκυρη τη Σύμβαση σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία ότι η ποιότητα, η μη έγκαιρη παροχή 

υπηρεσίας και γενικά συνεργασία δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Δήμου. 

 

Άρθρο 15. Ασφάλειες - Αποζημιώσεις 

 Οι εργασίες και τα συστήματα θα ασφαλιστούν από τον Ανάδοχο και αποτελεί υποχρέωσή του να 

καλύπτονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης. Θα αφορά στην απαίτηση 

αποζημίωσης σε περίπτωση ολικής καταστροφής του συστήματος χημικών τουαλετών από 

οποιαδήποτε επαχθή αιτία, καθώς και   απαιτήσεις των χρηστών των συστημάτων που αφορούν 

καλύψεις από διάφορες αιτίες, όπως πρόκληση βλάβης από χρήση των διάφορων χημικών υγρών ή 

απαιτήσεις για ψυχική οδύνη από τυχαίο  εγκλωβισμό εντός των συστημάτων ή από ανατροπή κλπ. 

Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει: 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  

Ο Ανάδοχος οφείλει - με μέριμνα και δαπάνη του - να συνάψει με ασφαλιστική εταιρεία, 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, το οποίο και θα καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία του 

Δήμου (Δ/νση Προμηθειών κ Αποθηκών), κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και πριν την έναρξη 

των υπηρεσιών που αναφέρονται στη σύμβαση . 

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα έχει έναρξη ισχύος, πριν την έναρξη των παρεχόμενων υπηρεσιών. 





59 

 

Γενικοί Όροι: 

Ο Ανάδοχος, οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης 

Νομοθεσίας περί ασφαλίσεων. Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 

Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους του ασφαλιστηρίου. 

Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 

υποχρεώσεις και τις ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από τη σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά 

τις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, 

περιορισμούς κλπ. και ο ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών 

σε πρόσωπα ή/και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης του ασφαλιστηρίου. 

Η ασφαλιστική σύμβαση θα έχει καταρτισθεί εγγράφως στην ελληνική γλώσσα και θα περιλαμβάνει 

όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου, της υπολοίπου 

Συγγραφής Υποχρεώσεων και των λοιπών συμβατικών τευχών. 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και Υλικών Ζημιών, συμπεριλαμβανομένης και της Αστικής Ευθύνης 

προϊόντος. 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» του Αναδόχου έναντι τρίτων και οι 

ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, ψυχική 

οδύνη, ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα και κινητά ή και ζώα, που προξενούνται 

καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς και τοποθέτησης των Κινητών Συστημάτων Ατομικής  Υγιεινής 

(WC), αλλά και όσων προκληθούν εξαιτίας της κακής τοποθέτησης τους, της πρόκλησης ατυχήματος. 

Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες/ εγκαταστάσεις.    

Ως ελάχιστο ποσό ασφάλισης ορίζεται  το ανώτατο όριο  των  100.000,00 € ανά συμβάν για όλη τη 

διάρκεια της ασφάλισης.    

Η ασφαλιστική εταιρία θα είναι φερέγγυα στο μέτρο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει και θα έχει 

δόκιμη δραστηριότητα σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ. 

H σύμβαση θα συνάπτεται σε ευρώ (€).                       

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Θα   ορίζεται σε κατ’ ελάχιστο τριακόσιες (300) ημέρες, από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης. 

Σε περίπτωση πρόκλησης συμβάντος και προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον 

ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κ.λ.π. αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη 

για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 16. Επίλυση διαφορών: 

 Οι διαφορές που μπορεί να  εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Μίσθωση & Καθαρισμός Κινητών 
Συστημάτων Ατομικής  Υγιεινής (WC)»                      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  #59.520€ #  με ΦΠΑ 

ΚΑ 6233.001 Φ20 & 6262.009 Φ20 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ 

Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού, Προγραμματισμού 

Διοικ. Υποστήρ. και Ηλεκτρον. Διακυβέρνησης 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
           Σύμφωνες με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ16194/ΦΕΒ.2012 ή άλλου ισοδύναμου 

 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στη «ΜΙΣΘΩΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  (WC)». Η μελέτη αφορά τη μίσθωση δέκα οκτώ (18) χημικών 

τουαλέτών, οι δέκα έξι (16) αφορούν τουαλέτες ενηλίκων και οι δύο (2) αυτόνομους 

προκατασκευασμένους μεταφερόμενους οικίσκους.  

 

ΚΙΝΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ελάχιστες εξωτερικές) 

(Πλάτος Χ Μήκος Χ Ύψος) 1,00m Χ 1,00m Χ 2,20m 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 

Η καμπίνα θα περιλαμβάνει μία (1) τουαλέτα 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Πολυαιθυλένιο  υψηλής πυκνότητας και άριστης ποιότητας με κατάλληλα πρόσμεικτα για αντίσταση 

στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου. Σε περίπτωση εμπρησμού ή πυρκαγιάς, το υλικό δεν πρέπει 

να αναφλέγεται αλλά να «λιώνει». Επίσης θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα ανοίγματα για τον 

επαρκή αερισμό της χημικής τουαλέτας. Η οροφή θα είναι γαλακτώδης ώστε να επιτρέπει την 

διάχυση του φυσικού φωτός.  

ΧΡΩΜΑ 

Κατάλληλη βαφή για να δένει με τον περιβάλλοντα χώρο να δρα θερμομονωτικά πάνω στο τοίχωμα 

της τουαλέτας, ειδικά δε στη σκεπή να είναι ανοιχτή η απόχρωση για να διαχέει τον φωτισμό στο 

εσωτερικό. 

ΚΑΜΠΙΝΑ 

Κατασκευή τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του χώρου, η αντοχή σε κακώσεις και σε 

μεταβολές της θερμοκρασίας. Θα πρέπει να επιτυγχάνεται ο επαρκής αερισμός με φυσικά ή τεχνητά 

μέσα. 

ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 

Άνοιγμα πόρτας εισόδου τουλάχιστον 90 μοίρες (90ο). Να είναι ανθεκτική και να διαθέτει μηχανισμό 

κλεισίματος. Να υπάρχει η δυνατότητα κλειδώματος από μέσα και σε περίπτωση ανάγκης να ανοίγει 

από έξω. Στο εξωτερικό της να φέρει την απαιτούμενη σήμανση στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά:  

• γραπτώς κατειλημμένη (occupied) ή  

• με την ανάλογη φωτεινή σήμανση  
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ΛΕΚΑΝΗ 

Θα πρέπει να διαθέτει  ένα από τα τρία ισοδύναμα τεχνικά και υγειονομικά εγκεκριμένα συστήματα 

λεκάνης- δεξαμενής από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ16194/Φεβ.2012 

Είτε ανοικτού τύπου λεκάνη για να μην χρειάζεται την συνεργασία του χρήστη και να μην βουλώνει 

από την ρίψη διαφόρων αντικειμένων, είτε κλειστού τύπου λεκάνη-δεξαμενή  με   καζανάκι 

ανακυκλοφορίας με μηχανική ποδοκίνητη ή χειροκίνητη αντλία, είτε κλειστού τύπου δεξαμενή με  

καζανάκι  με δεξαμενή νερού. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη  από ανθεκτικό λείο υλικό με 

σκέπασμα και άνετο κάθισμα. 

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 

Θα διαθέτει ενσωματωμένη δεξαμενή νερού τουλάχιστον 20 λίτρων και διανομέα υγρού 

απολυμαντικού τύπου gel.    

Επειδή το κοινό που θα την χρησιμοποιεί είναι πιθανόν να κάνει χρήση του νερού του νιπτήρα ως 

πόσιμου, με κίνδυνο της δημόσιας υγείας, είναι προτιμότερος ο εφοδιασμός της τουαλέτας με 

συσκευή  παροχής αντισηπτικού τύπου gel χωρίς χρήση νερού για την ασφαλή απολύμανση των 

χεριών χωρίς νερό, εναλλακτικά θα πρέπει να έχει νιπτήρα που να συνδέεται με δεξαμενή καθαρού 

νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 35lt και να ενεργοποιείται με τη χρήση ποδοκίνητης αντλίας 

νερού. Θα πρέπει να είναι κατάλληλων διαστάσεων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η άνετη πλύση των 

χεριών, ενώ θα πρέπει να υπάρχει  ευκρινής σήμανση και οδηγίες σε τρείς τουλάχιστον γλώσσες ότι 

το νερό δεν πίνεται.  

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Χωρητικότητας τουλάχιστον 200lt  που θα διαθέτει τουλάχιστον έναν αεραγωγό ώστε να 

αποφεύγεται η δημιουργία δυσάρεστων οσμών στο εσωτερικό. 

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

• Ουρητήριο 

• Βάση χαρτιών υγείας και χειροπετσετών 

• Συσκευή υγρού σαπουνιού ή συσκευή παροχής αντισηπτικού τύπου gel (σε όλες τις χημικές 

τουαλέτες και όλους τους οικίσκους). 

• Καθρέπτη καλής ποιότητας 

• Οδηγίες χρήσεως ευκρινείς και εντός του θαλάμου, τοποθετημένες σε κατάλληλη και πλήρως 

στεγανή θέση. 

• Να εξασφαλίζεται η απόρριψη ειδών ατομικής υγιεινής (χαρτί τουαλέτας, σερβιέτες) στις μεν 

ανοικτού τύπου εντός της δεξαμενής, στις δε κλειστού τύπου σε χωριστό καλαθάκι με καπάκι και 

ποδοχειρισμό. 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Να μην απαιτούνται σταθερές υποδομές (παροχή νερού, αποχέτευση, ηλεκτρικό ρεύμα) 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Το βάρος της τουαλέτας δεν θα πρέπει να είναι γενικά μεγάλο, ώστε να μπορεί να μεταφέρεται 

εύκολα. 

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Φορτηγό Ι.Χ. Αδειοδοτημένο για τη μεταφορά τουαλετών, φέρον πλυστικό μηχάνημα μετά 

δεξαμενής για τον καθαρισμό χημικών τουαλετών 

 

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ  (ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΜΕΑ)  

-Μεταλλικός οικίσκος, βάσεως στην πρόσοψη 4,8 – 5,0 m, βάθους 2,20 – 2,40 m και συνολικού ύψους 

2,80-3,0 m. Μεταλλικός σκελετός από γαλβανισμένους κοιλοδοκούς τουλάχιστον 100mm x 100mm 

για να εξασφαλίζεται η ασφαλής συχνή δυνατότητα μεταφοράς. τοιχοποιία από συμπιεσμένο πάνελ 
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τουλάχιστον 40 mm με μόνωση πολυουρεθάνης  και βαμμένο ηλεκτροστατικά με χρώμα RAL 9002 και 

στέγη πλήρως στεγανοποιημένη με πάνελ τραπεζοειδούς μορφής με πάχος 40 mm /90mm με μόνωση 

πολυουρεθάνης βαμμένο ηλεκτροστατικά εξωτερικά σε χρώμα κεραμιδί ή παρεμφερές και εσωτερικά 

σε χρώμα RAL 9002. Η οροφή θα διαθέτει συλλέκτη ομβρίων υδάτων (νεροχύτης)  τουλάχιστον 

140mm x 100mm με περιμετρικές οπές τουλάχιστον 30 mm ή άλλου τύπου υδρορροής για την πλήρη 

απορροή των ομβρίων υδάτων. 

-Ο οικίσκος τουαλετών θα πρέπει να έχει την δυνατότητα λειτουργίας με πλήρη αυτονομία χωρίς να 

απαιτείται σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης ή ηλεκτρικής ενέργειας. Προς τούτο κατ αρχάς, 

απαιτείται να διαθέτει δεξαμενή καθαρού νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 1.000 lt, δεξαμενή 

λυμάτων μεγαλύτερη κατά 20% από την αντίστοιχη δεξαμενή καθαρού νερού. Η δεξαμενή καθαρού 

νερού θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από υλικό που δεν επηρεάζει την καθαρότητα του 

τρεχούμενου νερού (σκουριές, κλπ) και να διαθέτει σύστημα υπερχείλισης για την αποφυγή 

προβλημάτων κατά τις μεγάλες θερμοκρασίες, η δε δεξαμενή λυμάτων πρέπει να είναι στεγανή και 

να διαθέτει σημείο εξαερισμού για την πλήρη αποφυγή οσμών στο εσωτερικό των τουαλετών. 

-Ο Οικίσκος θα αποτελείται από τρία χωριστά δωμάτια wc (ανδρών-γυναικών και ΑΜΕΑ) καθένα με 

ξεχωριστή είσοδο και πόρτες βαμμένες ηλεκτροστατικά  (μεταλλικές ή αλουμινίου)  οι οποίες θα 

διαθέτουν υποχρεωτικά γρίλιες εξαερισμού για την ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα σε συνδυασμό 

με ανακλινόμενο παράθυρο που θα υπάρχει σε κάθε δωμάτιο και θα βρίσκεται σε διαφορετικό τοίχο 

από την πόρτα για την καλύτερη κυκλοφορία του αέρα. Τα παράθυρα θα διαθέτουν ειδική σίτα για τα 

έντομα. 

-Οι  πόρτες εισόδου θα ανοίγουν προς τα έξω και θα διαθέτουν σύστημα επαναφοράς το οποίο θα τις 

διατηρεί πάντοτε κλειστές για την αποφυγή ατυχημάτων, ενώ επίσης θα διαθέτουν εξωτερική 

κλειδαριά και εσωτερικό σύστημα ασφαλούς κλειδώματος χωρίς κλειδί για την αποφυγή 

εγκλωβισμού ατόμων. Επίσης εάν η απόσταση εισόδου από το έδαφος είναι μεγαλύτερη από 

εικοσιπέντε εκατοστά απαιτείται ενιαίο σκαλοπάτι σε όλη την πρόσοψη για λόγους ασφαλείας.  Η 

πόρτα εισόδου για το δωμάτιο ΑΜΕΑ θα πρέπει να είναι στο επίπεδο του εδάφους ή να διαθέτει 

μικρή ράμπα για την εύκολη πρόσβαση των τροχήλατων καθισμάτων ΑΜΕΑ. 

Εσωτερικός εξοπλισμός κάθε χώρου.  

-Μία λεκάνη πορσελάνης ευρωπαϊκού τύπου με καπάκι και σύστημα εξοικονόμησης νερού για 

αύξηση των χρήσεων (ηλεκτρική λεκάνη ή λεκάνη με σύστημα κενού αέρος, κλπ)                                     

Ένας νιπτήρας πορσελάνης με μπαταρία οικονομίας νερού (μπουτόν και σύστημα χρονοροής) για 

αύξηση των χρήσεων. 

-Ένας καθρέφτης 

-Ένα άγκιστρο-κρεμάστρα για ρούχα επισκεπτών 

-Μία αντλία κρεμοσάπουνου, θήκη χαρτιού υγείας, μία θήκη για χειροπετσέτες, ένα δοχείο 

απορριμμάτων. Τα τελευταία τέσσερα αξεσουάρ θα πρέπει να είναι εγκιβωτισμένα σε τοίχο του κάθε 

δωματίου και μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων οπών να είναι εφικτή η χρήση τους για την αποφυγή 

βανδαλισμών και καλύτερη καθαριότητα και υγιεινή του χώρου. Συμπληρωματικά η τουαλέτα 

γυναικών θα πρέπει να διαθέτει ειδικό κάδο με σήμανση εντός του δωματίου για την απόρριψη 

σερβιετών υγιεινής. Ο εγκιβωτισμός δεν είναι απαραίτητος για το δωμάτιο ΑΜΕΑ., το οποίο όμως θα 

διαθέτει την ειδική μπάρα για ΑΜΕΑ ανακλινόμενη ή μη, καθώς και ράφι αλλαγής νεογνών έτσι ώστε 

το δωμάτιο ΑΜΕΑ να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και από μητέρες οι οποίες θέλουν να 

αλλάξουν τα βρέφη τους. Το πάτωμα του οικίσκου πρέπει να είναι αντιολισθηρό και προς τούτο θα 

είναι καλυμμένο με πλακίδιο ή με καλής ποιότητας συνθετικό δάπεδο σε ανοιχτό χρώμα για να μην 

λερώνει. Ο οικίσκος θα πρέπει να διαθέτει κλειστό αυτόνομο εσωτερικό χώρο, με πορτάκι 

ηλεκτροστατικά βαμμένο και γρίλιες εξαερισμού και εξωτερική κλειδαριά, στον χώρο αυτό θα έχει 
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πρόσβαση το προσωπικό συντήρησης και θα υπάρχει τοποθετημένος ο κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας, 

η κεντρική βάνα του νερού, τα δοχεία των αξεσουάρ και των απορριμμάτων, ενώ θα λειτουργεί και 

ως χώρος φύλαξης των αναλωσίμων (χαρτιά υγείας, καθαριστικά, κλπ) Σε μη εμφανή πλευρά θα 

πρέπει να υπάρχουν τα στόμια παροχής νερού και άντλησης λυμάτων. 

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση: 

Ο οικίσκος απαιτείται να είναι αυτόνομος ενεργειακά, αλλά και να έχει την δυνατότητα να συνδεθεί 

με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (υποχρεωτική ύπαρξη φίς σε μη εμφανή πλευρά) Θα πρέπει να 

διαθέτει εσωτερικό φωτισμό ημέρα και νύχτα στην κάθε καμπίνα, καθώς και εξωτερικό φωτισμό τα 

οποία θα ενεργοποιούνται μέσω κατάλληλων αισθητήρων κίνησης και φωτός-σκότους, ενώ 

απαραίτητος είναι επίσης ο φωτισμός με διακόπτη στον αποθηκευτικό χώρο. 

 

Εξωτερική εμφάνιση: 
Το «καπέλο», οι τέσσερεις γωνίες, η βάση και το σκαλοπάτι του οικίσκου πρέπει να είναι βαμμένα 

στο ίδιο χρώμα ενώ οι μεγάλες επιφάνειες (τοίχοι) θα είναι επενδυμένοι με  ανάγλυφο επίχρισμα ή 

ανάγλυφο χρώμα-χρώματα για καλύτερη αισθητική ένταξη στον περιβάλλοντα χώρο. Σε εμφανή 

σημεία θα υπάρχουν διακριτικά της ταυτότητος του χώρου (WC), ΑΜΕΑ κλπ, διακριτικά του Δήμου 

Αθηναίων και ωράριο λειτουργίας. Οι πλαϊνές και οπίσθιες επιφάνειες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες 

για την τοποθέτηση διαφημιστικών πάνελ με πολιτιστικά ή κοινωνικά μηνύματα, εφόσον αυτό θα 

ζητηθεί από τον Δήμο. Η επιλογή των χρωματισμών των επιφανειών θα γίνει από την αρμόδια 

υπηρεσία του Δήμου. Οι οικίσκοι θα πρέπει να έχουν στιβαρή κατασκευή με ισχυρό μεταλλικό 

σκελετό και να έχουν την δυνατότητα να μεταφέρονται άνετα και με ασφάλεια με γερανό-

παπαγαλάκι.  

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν με την τεχνική προσφορά τους όψεις και κατόψεις των 

δύο τύπων οικίσκων με τις εξωτερικές και εσωτερικές διαστάσεις και να υποβάλλουν πλήρη τεχνική 

περιγραφή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και φωτογραφίες των 

προσφερόμενων προϊόντων.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν δείγμα και εφόσον τους ζητηθεί 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού θα πρέπει να το προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε τόπο και 

χρόνο που η αρμόδια επιτροπή ορίσει. 

Οι οικίσκοι θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής επάρκειας και 

καταλληλότητας από αντίστοιχο διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό και διπλωματούχο μηχανολόγο ή 

ισοδύναμα πιστοποιητικά από τα οποία θα βεβαιώνεται η αρτιότητα κατασκευής τους, τα οποία θα 

υποβληθούν με την τεχνική προσφορά των υποψηφίων. 

Οι Υποψήφιοι έχουν την διακριτική ευχέρεια να καταθέσουν ισοδύναμου τύπου προϊόντα, αρκεί να 

αποδεικνύουν με την τεχνική προσφορά τους, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων 

των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 54 του Ν.4412/2016, ότι οι λύσεις που 

προτείνουν πληρούν, κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις τεχνικές 

προδιαγραφές. 
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Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν  τεχνικά φυλλάδια για τα προσφερόμενα προϊόντα από τα 

οποία θα προκύπτει η συμφωνία των προσφερόμενων προϊόντων με τις απαιτήσεις της τεχνικής 

μελέτης. 

Εάν τα τεχνικά φυλλάδια δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστή θα πρέπει να 

συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από υπεύθυνη δήλωση ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι 

φωτογραφίες που παρουσιάζονται συμφωνούν απόλυτα με τα αντίστοιχα του κατασκευαστικού 

οίκου. 

  Απαιτήσεις – Ωράριο / Ημέρες καθαρισμού – Πιστοποίηση   

i. Η εταιρία κατασκευής των χημικών τουαλετών πρέπει να είναι πιστοποιημένη για την ποιότητα των 

προϊόντων της με ISO ή άλλης μεθοδολογίας πιστοποίησης, όπως επίσης και η εταιρία κατασκευής 

των χρησιμοποιούμενων καθαριστικών. Τα χρησιμοποιούμενα καθαριστικά πρέπει να φέρουν το 

Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα. 

ii. Οι τουαλέτες προσεγγίζονται από το ειδικό όχημα και αφού καθαριστούν εξωτερικά με νερό υπό 

πίεση, γίνεται άντληση των λυμάτων με την ειδική αντλία και καθαρίζεται σχολαστικά η δεξαμενή 

λυμάτων. Στην συνέχεια ο εσωτερικός χώρος της καμπίνας καθαρίζεται εσωτερικά με νερό υπό πίεση, 

ακολουθεί η απολύμανση όλων των εσωτερικών επιφανειών και εξαρτημάτων (πόμολα, χειρολαβές 

κλπ) και συμπληρώνεται νερό στον κάδο με προσθήκη ειδικού χημικού υγειονομικού διαλύματος για 

την εξουδετέρωση των οσμών.  

Το διάλυμα δεν θα πρέπει να περιέχει φορμαλδεΰδη και θα πρέπει να διατηρεί τα φυσικοχημικά 

χαρακτηριστικά του (μπλέ χρώμα, ουδετεροποιητική μυρωδιά) για όλη την ημερήσια χρήση του, προς 

τούτο οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή. 

Το υγρό που θα χρησιμοποιείται για την δέσμευση των οσμών και την απολύμανση της τουαλέτας θα 

είναι υψηλών προδιαγραφών και πιστοποιημένο ως οικολογικό – βιοαποδομήσιμο προϊόν. 

Επίσης θα πρέπει να προσκομισθούν με την προσφορά ώστε να τεθούν υπόψη της Υπηρεσίας τα 

τεχνικά δελτία προϊόντος (TDS) και τα δελτία δεδομένων ασφάλειας των προϊόντων (MSDS) στα 

Ελληνικά ή σε επικυρωμένη μετάφραση εάν πρόκειται για αλλοδαπό προϊόν. 

Επισημαίνεται ότι η απολύμανση των εσωτερικών χώρων γίνεται πριν και μετά από κάθε καθαρισμό 

με κατάλληλα διαλύματα υποχλωριώδους νατρίου ή αιθανόλης συγκέντρωσης 70%.  

Στην συνέχεια η καμπίνα της τουαλέτας εφοδιάζεται με αρωματικό χώρου, 2 τεμ. χαρτί υγείας και 

κρεμοσάπουνο ή αντισηπτικό gel ανάλογα με την περίπτωση (σε όλες τις χημικές τουαλέτες και όλους 

τους οικίσκους). 

iii. Όλες οι τουαλέτες θα καθαρίζονται επτά ημέρες εβδομαδιαίως, μία φορά την ημέρα τις πρωινές 

ώρες με δυνατότητα παροχής άδειας εισόδου  στο κέντρο για τα ΦΙΧ καθαρισμού, εάν ο καθαρισμός 

γίνεται κατά την διάρκεια ισχύος του δακτυλίου κυκλοφορίας.  

Οι εργασίες συντήρησης της καμπίνας τουαλέτας θα περιλαμβάνει ειδικότερα καθαρισμό:  

• των εξωτερικών τοιχωμάτων συμπερ. πόρτας και οροφής, εφόσον απαιτείται.  

• των εσωτερικών τοιχωμάτων και του ταβανιού.  

• της εσωτερικής πλευράς της πόρτας.  

• του καθίσματος τουαλέτας και του καπακιού (πάνω και κάτω πλευρά).  

• των εσωτερικών τοιχωμάτων της δεξαμενής λυμάτων, εφόσον απαιτείται.  

• των εκτεθειμένων εξωτερικών επιφανειών της δεξαμενής λυμάτων.  

• της βάσης και του πατώματος  

• του σωλήνα εξαερισμού.  

• των grafity εξωτερικά της τουαλέτας. 
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Θα πρέπει να εκτελείται υγρό καθάρισμα με συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης και/ή βούρτσες.   

iv. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποστέλλει καθημερινά με email στην αρμόδια επιβλέπουσα υπηρεσία 

την κατάσταση των ημερήσιων καθαρισμών όπου θα αναγράφονται κατά σειρά:  

Tο σημείο καθαρισμού, ο αριθμός των τουαλετών, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, το 

ονοματεπώνυμο του οδηγού και η ακριβής ώρα καθαρισμού θα πρέπει να προκύπτουν από ασφαλές 

σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού που υποχρεωτικά θα πρέπει να διαθέτουν τα οχήματα του 

αναδόχου.  

 

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Μίσθωση & Καθαρισμός Κινητών 

Συστημάτων Ατομικής  Υγιεινής (WC)»                      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  #59.520,00€ #  με ΦΠΑ 

ΚΑ 6233.001 Φ20 & 6262.009 Φ20 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ 

Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού, Προγραμματισμού 
Διοικ. Υποστήρ. και Ηλεκτρον. Διακυβέρνησης 

 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μον. 
Ποσό-
τητα 

Τιμή 
Μίσθωσης 
€/ ΗΜΕΡΑ 

Τιμή 
Συντήρησης 
€/ ΗΜΕΡΑ 

Τιμή         €/ 
ΗΜΕΡΑ 

Συνολική 
Δαπάνη 

1 

Χημικές τουαλέτες Ενηλίκων 

16 τεμάχια και Αυτόνομοι 

Μεταφερόμενοι Οικίσκοι 

Τουαλετών 2 τεμάχια 

ΗΜΕΡΑ 300 64,00* 96,00** 160,00 48.000,00 

ΦΠΑ 24% 11.520,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 59.520,00 

*Ενδεικτικό  ημερήσιο κόστος μίσθωσης ανά χημική  τουαλέτα ενηλίκων = 2€ (άνευ ΦΠΑ), δηλαδή 16 τεμάχια 

*2€= 32€/ημέρα. 

Ενδεικτικό ημερήσιο κόστος μίσθωσης ανά μεταφερόμενο οικίσκο= 16€ (άνευ ΦΠΑ), δηλαδή 2 τεμάχια *16€= 

32€/ημέρα. 

Άρα,  η τιμή μίσθωσης σε ημερήσια βάση είναι 32€/ημέρα + 32€/ημέρα = 64 €/ημέρα για 16 χημικές τουαλέτες 

ενηλίκων και 2 αυτόνομους μεταφερόμενους οικίσκους τουαλετών. 

 ** Ενδεικτικό  ημερήσιο κόστος συντήρησης ανά χημική  τουαλέτα ενηλίκων = 3€ (άνευ ΦΠΑ), δηλαδή 16 

τεμάχια *3€= 48€/ημέρα. 

Ενδεικτικό  ημερήσιο κόστος συντήρησης ανά μεταφερόμενο οικίσκο= 24€ (άνευ ΦΠΑ), δηλαδή 2 τεμάχια 

*24€= 48€/ημέρα 

Άρα,  η τιμή συντήρησης σε ημερήσια βάση είναι 48€/ημέρα + 48€/ημέρα = 96 €/ημέρα για 16 χημικές τουαλέτες 

ενηλίκων και 2 αυτόνομους μεταφερόμενους οικίσκους τουαλετών. 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Τιμή Μίσθωσης 
(Κ.Α. 6233.001)  

Τιμή Συντήρησης 
(Κ.Α. 6262.009) 

Συνολική Τιμή 

19.200,00 € 28.800,00 € 48.000,00 

 

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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