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Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  Α Θ Η Ν Α Ι Ω Ν

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ.  1157/08.08.2022  (ΑΔΑ: 6802Ω6Μ-ΟΣ0) Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής (Π.Ο.Ε.) με την

οποία  εγκρίθηκε  η  κατάρτιση  όρων  και  παραρτημάτων  της  διακήρυξης  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του
ν.4413/2016 για τη διενέργεια τριών δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών με κριτήριο για τη παραχώρηση
υπηρεσιων αφής κανδηλίων και καθαρισμού/πλυσίματος ταφων στα Α΄, Β΄ και Γ΄ Κοιμητήρια καθώς και η
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

2. Τους εγκριθέντες με την ανωτέρω πράξη όρους και Παραρτήματα της σχετικής Διακήρυξης της Ο.Ε., τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

3. Το Θεσμικό και Ειδικό Κανονιστικό Πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης
σύμβασης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 1.4 της διακήρυξης.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την  «παραχώρηση υπηρεσιων αφής κανδηλίων και καθαρισμού/πλυσίματος
ταφων στο Β΄ Κοιμητήριο» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δημοτικής Περιουσίας με κριτήριο ανάθεσης  τη
μεγαλύτερη τιμή (μεγαλύτερη προσφορά), εφόσον είναι σύμφωνη τους όρους της Διακήρυξης.

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 3 του ν. 4413/2016, με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του συστήματος,  ύστερα από το χρονικό διάστημα των    τριάντα πέντε (35)  
ημερών,  από  την  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  αποστολής  του  Τυποποιημένου  Εντύπου  Προκήρυξης  στην
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης υποβολής προσφορών καθορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:t.ag.ap.misthoseon@athens.gr




ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Διαδικτυακή πύλη www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 171995
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12-09-2022 και ώρα 10:00’ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10-10-2022 και ώρα 12:00΄

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

09/09/2022

Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι  η  παραχώρηση  της  παροχής  εργασιών  αφής  κανδηλίων  και
καθαρισμού/πλυσίματος τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο (σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών, εφεξής η “Σύμβαση
Παραχώρησης” ή “Παραχώρηση”). 

Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να λάβει μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία και την ευταξία των Κοιμητηρίων
του.  Για το σκοπό αυτό και βάσει  των προβλέψεων στο άρθρο 25 παρ.  11-12 του ισχύοντος Κανονισμού
Λειτουργίας  Κοιμητηρίων (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων υπ’αριθμ.  1020/31-07-2017,
ΑΔΑ: ΩΑ4ΖΩ6Μ-Ω9Ε), αποφασίζει να παραχωρήσει την παροχή υπηρεσιών αφής κανδηλίων και καθαρισμού/
πλυσίματος τάφων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για πέντε (5) έτη.

Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  κατατάσσονται  στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 98131000-0 (θρησκευτικές υπηρεσίες).

Η  παραχώρηση  των  υπηρεσιών  θα  γίνει  κατόπιν  διεξαγωγής  του  προβλεπόμενου  από  τις  διατάξεις  του
Ν.4413/2016 δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο τη μεγαλύτερη τιμή (μεγαλύτερη προσφορά)
που θα προσφέρουν οι ενδιαφερόμενοι για την παραχώρηση σε αυτούς των υπηρεσιών αφής κανδηλίων και
καθαρισμού/πλυσίματος τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο.

Η διενέργεια του διαγωνισμού εγκρίθηκε με τις υπ’αριθμ. 343/02-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΧ4Ω6Μ-ΓΣΟ) και 428/04-
10-2021 (ΑΔΑ: ΡΒ84Ω6Μ-Ε8Ψ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

Η αξία της σκοπούμενης σύμβασης παραχώρησης ισούται με τον συνολικό κύκλο εργασιών του Αναδόχου
καθ'  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  μη  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ,  όπως  υπολογίζεται  από  την
Αναθέτουσα  Αρχή  και  είναι  ενδεικτική.  Εν  προκειμένω  εννοείται  ως  κύκλος  εργασιών  του  Αναδόχου  το
συνολικό αντάλλαγμα που αναμένεται να εισπραχθεί από την παροχή υπηρεσιών στο πελατειακό κοινό κατά
τη διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης στις εγκαταστάσεις του Β΄ Κοιμητηρίου.

Το  ύψος  του  προϋπολογισμού  ανέρχεται,  κατ΄  εκτίμηση,  μηνιαίως,  στο  ποσό  των  108.967,75  ευρώ  και
συνολικά για όλη τη διάρκεια της σύμβασης στο ποσό των (108.967,75 x 60 μήνες =) 6.538.064,50 ευρώ άνευ
Φ.Π.Α.,  όπως  αυτό  διαμορφώθηκε  με  το  υπ’αριθμ.  πρωτ.  304483/08-11-2021  Πρακτικό  της  Επιτροπής
Καθορισμού  Τιμής  Αφετηρίας  (παράγραφος  β΄),  και  θα  χρηματοδοτηθεί  αποκλειστικά  από  τα  έσοδα  της
παρούσας παραχώρησης.

Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της σκοπούμενης σύμβασης παραχώρησης λήφθηκε ιδιαίτερα υπ'
όψη το εκτιμώμενο ύψος των εισπράξεων του Αναδόχου καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όπως αυτό έχει
προκύψει από τα στοιχεία των προηγουμένων ετών λειτουργίας του. Λήφθηκαν επιπρόσθετα υπόψη -για
λόγους  επιβεβαίωσης  των  προαναφερόμενων  αποτελεσμάτων  και  διασφάλισης  των  συμφερόντων  της
εταιρείας- οι μέσες τιμές παροχής των εν θέματι υπηρεσιών στην αγορά, οι δαπάνες προμήθειας των ειδών
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που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών, το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος του αναγκαίου προς
απασχόληση προσωπικού καθώς και το εύλογο επιχειρηματικό κέρδος του αναδόχου.

Ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  πρέπει  να  προσφέρει  κατ’ελάχιστον  κατώτερο  ποσό  προσφοράς  το  ποσό  των
7.530,00€ μηνιαίως (επτά χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ μηνιαίως) όπως αυτό διαμορφώθηκε με το
υπ’αριθμ. πρωτ. 304483/08-11-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Καθορισμού Τιμής Αφετηρίας (παράγραφος στ΄).

Η  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  σε  5  έτη  (άλλως  60  μήνες)  από  την  ανάρτηση  στο  ΚΗΜΔΗΣ  της
υπογεγραμμένης Σύμβασης Παραχώρησης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο τη μεγαλύτερη τιμή (μεγαλύτερη προσφορα), εφόσον είναι σύμφωνη με
τους όρους της Διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας που συγκροτείται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6-9 του Ν.4413/2016 (ΦΕΚ 148 τ.Α ́/08.08.2016) και την με αριθμό 343/02-
08-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΧ4Ω6Μ-ΓΣΟ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου (TED) της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης θα
αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το Τυποποιημένο Έντυπο της Προκήρυξης σύμβασης  θα καταχωριστεί  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

Η Προκήρυξη - Απόφαση Δημάρχου (άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010) θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον
ιστότοπο  http  ://  et  .  diavgeia  .  gov  .  gr  /   (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΑΥΓΕΙΑ),  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης,  ενοποιημένο  με  τη  σχετική  Απόφαση  Δημάρχου,  θα
καταχωριστεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,  όπου θα λάβει Συστημικό Αριθμό και στην ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL):  http  ://  www  .  cityofathens  .  gr  /   στην διαδρομή : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
► ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

Γενικές Πληροφορίες

Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
Η διακήρυξη με τα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΙΜΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων. 
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Δικαίωμα Συμμετοχής

Το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, καθώς και οι προϋποθέσεις και
όροι συμμετοχής, καθορίζονται στα σχετικά άρθρα του τεύχους της Διακήρυξης και στα Παραρτήματά της.

Γενικοί όροι

 Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο: ο Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ 148/08.08.2016 τεύχος Α')  «Ανάθεση και εκτέλεση
συμβάσεων παραχώρησης – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου  της  26ης  Φεβρουαρίου  2014  σχετικά  με  την  ανάθεση  συμβάσεων  παραχώρησης  (EE  L
94/1/28.3.2014)  και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και ο Αστικός Κώδικας όπως
ισχύει.
 «Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής» που θα καλύπτει το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του ελάχιστου
οριου κατωτερης προσφοράς χωρίς τον Φ.Π.Α, ποσού ύψους εννέα χιλιάδων τριανταέξι ευρώ (9.036,00€).
  «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης» που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό τέσσερα τοις εκατό
(4%) χωρίς Φ.Π.Α, του συνολικού ανταλάγματος 5 έτων επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
 Πληροφορίες, έντυπα, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να
λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το  Τμήμα Αγορών, Απαλλοτριώσεων και Μισθώσεων  της Δ/νσης Δημοτικής
Περιουσίας  του  Δήμου  Αθηναίων,  πληροφορίες  Μπάκας  Σπυρίδων,  τηλ:  210  5277233,  e-mail:
t  .  ag  .  ap  .  misthoseon  @  athens  .  gr   κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για ό,τι  δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που αναφέρονται  στην παρούσα και για ό,τι  δεν
αναφέρεται αναλυτικά ισχύουν τα σχετικά άρθρα του τεύχους της Διακήρυξης.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π.  ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΟΙΝ.: 1. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής 
Υποστήριξης Δημάρχου

2. Αντιδήμαρχο Δημοτικής Περιουσίας & 
Δόμησης

3. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής 
Υποστήριξης Γενικού Γραμματέα

4. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών

5. Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας
-Τμήμα Αγορών, Απαλλοτριώσεων &
  Μισθώσεων
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Προκηρύσσει
Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό 
για την Παραχώρηση Υπηρεσιών,

με αντικείμενο τις
Υπηρεσίες Αφής Κανδηλίων και 
Καθαρισμού/Πλυσίματος Τάφων

στο  Β΄  Κοιμητήριο του Δήμου Αθηναίων

διάρκειας 60 μηνών

με κριτήριο ανάθεσης 





Περιεχόμενα
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής - Ορισμοί

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090025537

Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης 1007.Ε84501.00002

Ταx/κή δ/νση ΛΙΟΣΙΩΝ 22

Πόλη ΑΘΗΝΑ, T.K. 104 38

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS GR 300 – EL 303

Τηλέφωνο 2105277233

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

Αρμόδιος για πληροφορίες
Σπυρίδων Μπάκας 

t  .  ag  .  ap  .  misthoseon  @  athens  .  gr  

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα  Αρχή είναι  ο  Δήμος  Αθηναίων  μη  κεντρική  αναθέτουσα  αρχή  και  ανήκει  στην  Γενική
Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ – ΟΤΑ Α’ Βαθμού).

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής

Η  κύρια  δραστηριότητα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  είναι  όσα  προβλέπονται  από  τον  Κώδικα  Δήμων  και
Κοινοτήτων όπως ισχύει.

Στοιχεία Επικοινωνίας 

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

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 

γ) Περαιτέρω  πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  από  την  προαναφερθείσα  διεύθυνση  καθώς  και  τη
διεύθυνση http://www.cityofathens.gr στη διαδρομή: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ►

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ.►

ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Διακήρυξη έχουν τις έννοιες που παρατίθενται κατωτέρω:

1. “Ακαθάριστος Κύκλος Εργασιών”

Ο εκτιμώμενος ενδεικτικός Ακαθάριστος Κύκλος Εργασιών του Παραχωρησιούχου, μετά φόρων, τόκων
και αποσβέσεων,  άνευ ΦΠΑ, καθ’όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης Παραχώρησης,  από το
οποίο προκύπτει η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4413/2016.

2. “Αναθέτουσα Αρχή”

Είναι ο Δήμος Αθηναίων.

3. “Αποδεκτή Τράπεζα”

http://www.cityofathens.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:t.ag.ap.misthoseon@athens.gr
http://www.cityofathens.gr/




Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη
συμφωνία για τις  Δημόσιες  Συμβάσεις  (Σ.Δ.Σ.)  του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.),  με
πιστοληπτική διαβάθμιση τουλάχιστον ΒΒΒ-/Βαα3 ή υψηλότερη.

4. “Δεσμευτική Προσφορά” ή “Προσφορά”

Το σύνολο των στοιχείων, εγγράφων και πληροφοριών που πρέπει να υποβάλουν οι Υποψήφιοι στο
πλαίσιο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.

5. “Διαγωνισμός”

Ο  παρών  διαγωνισμός  που  έχει  προκηρύξει  η  Αναθέτουσα  Αρχή  για  την  επιλογή  Αναδόχου  της
Σύμβασης Παραχώρησης.

6. “Διευθύνουσα Υπηρεσία”

Είναι η Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων.

7. “Έγγραφα της Σύμβασης”

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1 της παρούσας Διακήρυξης:

(α) Η Προκήρυξη της Σύμβασης

(β) Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της, και

(γ) Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας

8. “Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής”

Η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 3.2.2 της παρούσας Διακήρυξης, την οποία υποχρεούται να
προσκομίσει κάθε Διαγωνιζόμενος μαζί με την Προσφορά του.

9. “Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των Όρων της Σύμβασης Παραχώρησης”

Έχει την έννοια που δίδεται στην παράγραφο 5.2 της παρούσας Διακήρυξης.

10. “Ενδιαφερόμενος”

Είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στον παρόντα Διαγωνισμό.

11. “Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού”

Είναι η Επιτροπή που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των
Δεσμευτικών  Προσφορών,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  67  παρ.  6  στ.  α΄  του  Ν.4413/2016  και  όσα
ειδικότερα αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη.

12. “Επιτροπή Καθορισμού Τιμής Αφετηρίας”

Είναι η Επιτροπή που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή για τον καθορισμό της τιμής αφετηρίας
βάσει της οποίας οι Ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τη Δεσμευτική Προσφορά τους στο πλαίσιο του
Διαγωνισμού.

13. “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)”

Είναι το από το άρθρο 59 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ έγγραφο που αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη
δήλωση,  με  τις  συνέπειες  του Ν.1599/1986  και  συμπληρώνεται  από τους  Ενδιαφερομένους  προς
προκαταρκτική απόδειξη ότι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής και ποιοτικής επιλογής του παρόντος
διαγωνισμού.  Το  ΕΕΕΣ  καταρτίζεται  βάσει  του  τυποποιημένου  εντύπου  του  παραρτήματος  2  του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα
με τις οδηγίες του Παραρτήματος VI της παρούσας Διακήρυξης.

14. “Εφάπαξ μηνιαίο αντάλλαγμα”

Το οικονομικό αντάλλαγμα που θα προσφέρουν οι Υποψήφιοι στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο
της Σύμβασης Παραχώρησης, το οποίο αποτελεί μέρος της οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με
τις παραγράφους 2.2 και 2.4 της παρούσας Διακήρυξης.





15. “Ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης”

Συμπίπτει με την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ της υπογεγραμμένης  Σύμβασης Παραχώρησης.

16. “Ίδια Κεφάλαια”

Είναι  το  σύνολο  των  ιδίων  κεφαλαίων,  αφαιρουμένων  τυχόν  δικαιωμάτων  μειοψηφίας  και
επιχορηγήσεων, όπως προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων.

17. “Μέσος όρος κύκλου εργασιών”

Είναι ο μέσος όρος κύκλου εργασιών του οικονομικού φορέα προ φόρων, όπως προκύπτουν από τις
Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων.

18. “Παραχωρησιούχος”

Είναι ο Οικονομικός Φορέας, ο οποίος θα κληθεί να συνάψει σύμβαση για την παροχή των εν θέματι
υπηρεσιών,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  παρούσα  Διακήρυξη  και  στα  τεύχη  του  παρόντος
Διαγωνισμού.

19. “Προϊσταμένη Αρχή”

Είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων.

20. “Προσωρινός Ανάδοχος”

Είναι ο πρώτος σε κατάταξη υποψήφιος που θα αναδειχθεί στο πλαίσιο της παρούσας διαγωνιστικής
διαδικασίας,  θα  εγκριθεί  με  απόφαση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  θα  κληθεί  να  υποβάλει  τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης.

21. “Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων”

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ειδικού σκοπού) το οποίο αποτελεί αυτόνομο χρηματοπιστωτικό
οργανισμό εξυπηρέτησης του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος και τελεί υπό την εποπτεία του
Υπουργού Οικονομικών.

22. “Υπεύθυνη Δήλωση”

Όπου στα Τεύχη Διαγωνισμού/Συμβατικά Τεύχη ζητείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης, με την
επιφύλαξη  των  ειδικότερων  προβλέψεων  της  παρούσας  σχετικά  με  το  ΕΕΕΣ,  επισημαίνεται  ότι  η
Υπεύθυνη  Δήλωση,  για  τους  μεν  ημεδαπούς,  αρκεί  να  είναι  υπογεγραμμένη  από  το  νόμιμο
εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή από νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου φυσικού προσώπου,
με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας
υποβολής των προσφορών χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Για τους δε
αλλοδαπούς,  κείμενο  ανάλογης  αποδεικτικής  αξίας  το  οποίο  θα  συνοδεύεται  από  επίσημη
μετάφρασή του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί
Δικηγόρων.

23. “Υποψήφιος ή Διαγωνιζόμενος”

Είναι  κάθε  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  που  υποβάλλει  Δεσμευτική  Προσφορά  στον  παρόντα
Διαγωνισμό.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 3 του ν. 4413/16, με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του συστήματος,  ύστερα από το χρονικό διάστημα των    τριάντα πέντε (35)  
ημερών,  από  την  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  αποστολής  του  Τυποποιημένου  Εντύπου  Προκήρυξης  στην
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

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




Αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι  η  παραχώρηση  της  παροχής  υπηρεσιών  αφής  κανδηλίων  και
καθαρισμού/πλυσίματος τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο (σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών, εφεξής η “Σύμβαση
Παραχώρησης” ή “Παραχώρηση”). 

Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να λάβει μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία και την ευταξία των Κοιμητηρίων
του.  Για το σκοπό αυτό και βάσει  των προβλέψεων στο άρθρο 25 παρ.  11-12 του ισχύοντος Κανονισμού
Λειτουργίας  Κοιμητηρίων (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων υπ’αριθμ.  1020/31-07-2017,
ΑΔΑ: ΩΑ4ΖΩ6Μ-Ω9Ε), αποφασίζει να παραχωρήσει την παροχή υπηρεσιών αφής κανδηλίων και καθαρισμού/
πλυσίματος τάφων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για πέντε (5) έτη ήτοι εξήντα (60) μήνες.

Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  κατατάσσονται  στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 98131000-0 (θρησκευτικές υπηρεσίες).

Η  παραχώρηση  των  υπηρεσιών  θα  γίνει  κατόπιν  διεξαγωγής  του  προβλεπόμενου  από  τις  διατάξεις  του
Ν.4413/2016 δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο τη μεγαλύτερη τιμή (μεγαλύτερη προσφορά)
που θα προσφέρουν οι ενδιαφερόμενοι για την παραχώρηση σε αυτούς των υπηρεσιών αφής κανδηλίων και
καθαρισμού/πλυσίματος τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο.

Η διενέργεια του διαγωνισμού εγκρίθηκε με τις υπ’αριθμ. 343/02-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΧ4Ω6Μ-ΓΣΟ) και 428/04-
10-2021 (ΑΔΑ: ΡΒ84Ω6Μ-Ε8Ψ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

Η αξία της σκοπούμενης σύμβασης παραχώρησης ισούται με τον συνολικό κύκλο εργασιών του Αναδόχου
καθ'  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  μη  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ,  όπως  υπολογίζεται  από  την
Αναθέτουσα  Αρχή  και  είναι  ενδεικτική.  Εν  προκειμένω  εννοείται  ως  κύκλος  εργασιών  του  Αναδόχου  το
συνολικό αντάλλαγμα που αναμένεται να εισπραχθεί από την παροχή υπηρεσιών στο πελατειακό κοινό κατά
τη διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης στις εγκαταστάσεις του Β΄ Κοιμητηρίου.

Το  ύψος  του  προϋπολογισμού  ανέρχεται,  κατ΄  εκτίμηση,  μηνιαίως,  στο  ποσό  των  108.967,75  ευρώ  και
συνολικά για όλη τη διάρκεια της σύμβασης στο ποσό των (108.967,75 x 60 μήνες =) 6.538.064,50 ευρώ άνευ
Φ.Π.Α.,  όπως  αυτό  διαμορφώθηκε  με  το  υπ’αριθμ.  πρωτ.  304483/08-11-2021  Πρακτικό  της  Επιτροπής
Καθορισμού  Τιμής  Αφετηρίας  (παράγραφος  β΄),  και  θα  χρηματοδοτηθεί  αποκλειστικά  από  τα  έσοδα  της
παρούσας παραχώρησης.

Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της σκοπούμενης σύμβασης παραχώρησης λήφθηκε ιδιαίτερα υπ'
όψη το εκτιμώμενο ύψος των εισπράξεων του Αναδόχου καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όπως αυτό έχει
προκύψει από τα στοιχεία των προηγουμένων ετών λειτουργίας του. Λήφθηκαν επιπρόσθετα υπόψη - για
λόγους  επιβεβαίωσης  των  προαναφερόμενων  αποτελεσμάτων  και  διασφάλισης  των  συμφερόντων  της
εταιρείας - οι μέσες τιμές παροχής των εν θέματι υπηρεσιών στην αγορά, οι δαπάνες προμήθειας των ειδών
που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών, το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος του αναγκαίου προς
απασχόληση προσωπικού καθώς και το εύλογο επιχειρηματικό κέρδος του αναδόχου.

Ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  πρέπει  να  προσφέρει  κατ’ελάχιστον  κατώτερο  ποσό  προσφοράς  το  ποσό  των
7.530,00 € μηνιαίως (επτά χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ μηνιαίως) όπως αυτό διαμορφώθηκε με το
υπ’αριθμ. πρωτ. 304483/08-11-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Καθορισμού Τιμής Αφετηρίας (παράγραφος στ΄).

Η  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  σε  5  έτη  (άλλως  60  μήνες)  από  την  ανάρτηση  στο  ΚΗΜΔΗΣ  της
υπογεγραμμένης Σύμβασης Παραχώρησης.

Αναλυτική περιγραφή των στοιχείων της παραχώρησης δίδεται στο κεφάλαιο 2. “Στοιχεία Παραχώρησης” της
παρούσας διακήρυξης.





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:

4. του ν. 4413/2016 (Α΄148) “Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – Εναρμόνιση με την Οδηγία
2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με
την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (EEL 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις” και ιδίως τα άρθρα 18,
33 και 60,

5. του άρθρου 60 του Ν. 4413/2016 σε συνδυασμό με τα άρθρα 345 επ. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,

6. του ν.  3852/2010 (Α΄  87)  “Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –
Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως ισχύει,

7. του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο,

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

9. του ν. 3310/2005 (Α΄ 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2002 (Α΄ 279),

10. του ν. 4071/2012 (Α΄ 85)  “Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

11. του ν. 4250/2014 (Α΄ 74)  “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161 τ.Α΄) και λοιπές
ρυθμίσεις”, όπως ισχύει,

12. τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα,

13. τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του άρθρου 66 του Εισαγωγικού Νόμου του ΚΠολΔ,

14. τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 (Α΄ 90) “Περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων”,

15. του  ν.  4270/2014.  του  ν.  4270/2014  (Α΄  143)  “Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει,

16. του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”,

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

18. της  υπ’αριθμ.  16820/02.09.2010  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (Β΄  1515)  “Καθορισμός  ημερήσιων  και
εβδομαδιαίων  νομαρχιακών  και  τοπικών  εφημερίδων  που  έχουν  τη  δυνατότητα  καταχώρησης
δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου” και  της  1500/28.01.2011  (Β΄  2042)  Απόφασης  Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Η.Δ. “Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 16820/2.9.2010 Υπουργικής Απόφασης”,

19. του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) “Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις”,

20. του  ν.  4013/2011  (Α΄  204)  “Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων [...]”,

21. του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών”  του ν.  3863/2010 (Α 115) “Νέο
ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις”,  όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) “Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις
θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις,  

22. του άρθρου 22 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88)  “Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση
και στην αγορά εργασίας”, 





23. της με αρ.  Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’  3400)  «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »

24. της με αρ.  Π1/2390/16.10.2013 (Β'  2677)  Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και  Ανταγωνιστικότητας
“Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

25. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών  πράξεων,  των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του
συνόλου  των διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και  φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/10/2022 και ώρα 12:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την
………., ημέρα ………… και ώρα ………..

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη  υπό  τη  μορφή  Τυποποιημένου  Εντύπου  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης  θα
αποσταλεί με ηλεκτρονικά  μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η Το Τυποποιημένο Έντυπο της Προκήρυξης σύμβασης θα καταχωριστεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

Η  Απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  58  παρ.1β  του  Ν.3852/2010)  θα  αναρτηθεί  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http  ://  et  .  diavgeia  .  gov  .  gr  /   (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης,  ενοποιημένο  με  τη  σχετική  Απόφαση  Δημάρχου,  θα
καταχωριστεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στη διαδικτυακή πύλη
του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , όπου θα λάβει Συστημικό Αριθμό και στην ιστοσελίδα
της  Αναθέτουσας  Αρχής  στη  διεύθυνση  (URL):  http  ://  www  .  cityofathens  .  gr  /   στην  διαδρομή  :  ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ ► ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ► ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

1.7.1 Υποχρέωση γνώσης συνθηκών παροχής των υπηρεσιών

Οι οικονομικοί φορείς, δεσμεύονται ότι:

α) Για την ορθή σύνταξη και υποβολή των προσφορών τους, θα διερευνήσουν και θα λάβουν υπόψη τους όλα
τα ζητήματα, συνθήκες, πληροφορίες και λοιπά στοιχεία που μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάζουν
την παροχή των εν θέματι υπηρεσιών, στα οποία περιλαμβάνονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα εξής:

 ο χώρος παροχής των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού,

 οι ειδικές συνθήκες (περιβαλλοντικές, οικολογικές, γεωλογικές, γεωτεχνικές, υδρολογικές κλπ.) στο χώρο
παροχής των υπηρεσιών,

http://www.cityofathens.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499




 οι  ανάγκες  σε  εργατικό  δυναμικό,  υλικά,  υλικοτεχνική  υποδομή,  μηχανολογικό  και  ηλεκτρολογικό
εξοπλισμό κλπ., που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών,

 όλες οι άδειες, εγκρίσεις, πιστοποιητικά και εξουσιοδοτήσεις που απαιτούνται (εκ του νόμου ή άλλως) για
την εκπλήρωση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις τους, ανεξάρτητα αν απαιτούνται προς συμμόρφωση με
την κείμενη νομοθεσία ή ως αποτέλεσμα των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου,

 η σύνδεση των εγκαταστάσεων παροχής των υπηρεσιών με τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ),

 η ισχύουσα νομοθεσία, εθνική και ενωσιακή,

 οι ισχύουσες φορολογικές επιβαρύνσεις, τέλη, δασμοί κλπ.,

 οι πάσης φύσεως εκκρεμείς δικαστικές διενέξεις ή διαφορές, που αφορούν στην παροχή της υπηρεσίας,
στην Αναθέτουσα Αρχή κλπ.

Οποιαδήποτε  στοιχεία  και  πληροφορίες,  που  αφορούν  στις  συνθήκες  της  παροχής  των  υπηρεσιών  και
προκύπτουν από κάθε είδους μετρήσεις ή/και έρευνες η/και μελέτες που διεξήχθησαν ή διεξάγονται από την
Αναθέτουσα  Αρχή,  τους  συμβούλους  της  καθώς  και  οποιουσδήποτε  υπαλλήλους,  προστηθέντες  ή
εκπροσώπους της διατίθενται στους Ενδιαφερόμενους αποκλειστικά και μόνον για την πληροφόρησή τους. Τα
στοιχεία  αυτά  είναι  ενδεικτικά  και  η  Αναθέτουσα  Αρχή  δεν  δεσμεύεται  ή  εγγυάται,  την  ορθότητα,  την
επάρκεια και την ακρίβειά τους. Εναπόκειται στην ευχέρεια των Ενδιαφερομένων να εκτιμήσουν τα στοιχεία
αυτά και να διεξάγουν με δική τους δαπάνη περαιτέρω έρευνες ή/και μετρήσεις ή/και μελέτες προκειμένου
να επαληθεύσουν ή διασαφηνίσουν το διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό, αναλαμβάνοντας το σχετικό κίνδυνο.

1.7.2 Δικαιώματα Δήμου Αθηναίων – Αποκλεισμός Ευθύνης – Περιοριστικοί Όροι

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει πληροφορίες ή και πρόσθετα στοιχεία από τρίτους,
προς  επιβεβαίωση  των  στοιχείων  που  δηλώθηκαν  από  τους  Υποψήφιους  κατά  τη  συμμετοχή  τους  στο
Διαγωνισμό, ώστε να κρίνει την καταλληλότητά τους και οι Υποψήφιοι θα πρέπει να παράσχουν κάθε δυνατή
συνδρομή.

Οι Ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στον υπόψη Διαγωνισμό και οι συμμετέχοντες σε αυτόν δεν διατηρούν
κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση από την Αναθέτουσα Αρχή για κανένα λόγο ή αιτία που σχετίζεται
με τον παρόντα Διαγωνισμό.

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών, που περιέχονται
στα Έγγραφα του Διαγωνισμού, έχουν συγκεντρωθεί με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς ωστόσο να
μπορεί να αποκλεισθεί η περίπτωση διαφορετικών εκτιμήσεων δημοσίων, ιδιωτικών ή άλλων οργανισμών ή
φορέων  που  δεν  μνημονεύονται  στην  παρούσα.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δεν  αναλαμβάνει  οποιαδήποτε
υποχρέωση  για  τυχόν  παρερμηνείες,  αμφισημίες,  ατέλειες  ή  ανακρίβειες  των  εν  γένει  παρεχόμενων
πληροφοριών  και  στοιχείων,  συμπεριλαμβανομένων  των  αναφερομένων  στο  νομικό  και  πραγματικό
καθεστώς της παροχής  υπηρεσίας,  των εγκαταστάσεων  και  του  εξοπλισμού,  αποποιούμενη  κάθε  ευθύνη
έναντι  των Διαγωνιζομένων ή τρίτων από οποιαδήποτε, χωρίς κριτική αξιολόγηση,  έλεγχο και ανεξάρτητη
επιβεβαίωση, χρήση των στοιχείων αυτών.

Κάθε ειδική αναφορά σε συγκεκριμένους στόχους ή σχεδιασμούς, νομοθετικούς, τεχνικούς, πολεοδομικούς,
περιβαλλοντικούς, διοικητικούς ή οικονομικούς, δεν πρέπει με κανένα τρόπο να θεωρηθεί ότι προεξοφλεί ή
εγγυάται την ευόδωση ή την επιτυχημένη υλοποίησή τους.

Αποτελεί, τέλος, αποκλειστική ευθύνη του Υποψηφίου να συμβουλευθεί νομικούς, οικονομικούς, τεχνικούς,
λογιστικούς  και  φορολογικούς  συμβούλους  και  εκτιμητές,  οι  οποίοι  δεν  πρέπει  να  συνδέονται  καθ'
οποιονδήποτε  τρόπο με  την  Αναθέτουσα Αρχή,  προκειμένου  να προβεί  σε  μία  ανεξάρτητη  εκτίμηση του
επενδυτικού  του  κινδύνου,  καθώς  και  των  επιπτώσεων  που  σχετίζονται  με  τις  συνθήκες,  το  νομικό  και
πραγματικό καθεστώς, τις πάσης φύσεως εκκρεμείς δικαστικές διενέξεις ή διαφορές και τις πάσης φύσεως
απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών, το ακίνητο, τις εγκαταστάσεις
και  τον  εξοπλισμό,  όπως  ειδικότερα  αναφέρονται  στα  Έγγραφα  του  παρόντος  Διαγωνισμού,  πριν  τη
συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και να τα λάβει αυτά υπόψη του κατά την υποβολή της προσφοράς του.





Ούτε οι Υποψήφιοι ούτε οι Ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό έχουν οποιοδήποτε
δικαίωμα να εγείρουν οποιαδήποτε απαίτηση κατά της Αναθέτουσας Αρχής ή κάθε άλλης αρμόδιας αρχής ή
να λάβουν οποιαδήποτε αποζημίωση ή άλλο ποσό λόγω ζημίας ή εξ άλλης αιτίας, περιλαμβανομένων και:

6. Λόγων προκαλούμενων από παρανόηση σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο αναφέρεται στα
οριζόμενα στην παράγραφο 1.7.4 της παρούσας Διακήρυξης,

7. Λόγων  που  αναφέρονται  σε  λανθασμένη  ή  ελλιπή  πληροφόρηση,  η  οποία  δόθηκε  στους
ενδιαφερομένους ή/και Υποψηφίους από οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε προστηθέν της Αναθέτουσας
Αρχής, είτε όχι, ή/και των αρμοδίων αρχών, εκτός αν η πληροφόρηση αυτή προβλέπεται ρητά στην
παρούσα προκήρυξη ως δεσμευτική για την Αναθέτουσα Αρχή.

Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση να καταβάλει αμοιβή ή
να αποζημιώσει τους Διαγωνιζόμενους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημία, που οι τελευταίοι τυχόν υποστούν,
λόγω της προετοιμασίας και υποβολής της προσφοράς τους και για οποιαδήποτε άλλη θετική ή αποθετική
ζημία  τους.  Τα  ανωτέρω  ισχύουν  ακόμη  και  στην  περίπτωση,  που  ο  Διαγωνισμός  δεν  κατακυρωθεί  ή
ανασταλεί, διακοπεί, ματαιωθεί, αναβληθεί και επαναληφθεί για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, σε οποιαδήποτε
στάδιο ή χρόνο. Σχετικώς οι Διαγωνιζόμενοι, δια της υποβολής προσφοράς, ρητώς δηλώνουν ότι παραιτούνται
οποιουδήποτε δικαιώματος αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

1.7.3 Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο, άλλως εξώδικη ομολογία,  ότι οι Διαγωνιζόμενοι
αλλά και τα μέλη αυτών (σε περίπτωση ένωσης προσώπων), έχουν λάβει πλήρη γνώση των Εγγράφων του
Διαγωνισμού, των πληροφοριακών στοιχείων του Έργου και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επίσης,  συνιστά  αμάχητο  τεκμήριο  ότι  οι  Διαγωνιζόμενοι  έλαβαν  πλήρη  γνώση  των  συνθηκών  και
ιδιαιτεροτήτων του χώρου της παροχής υπηρεσιών, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του, του νομικού
και  πραγματικού  καθεστώτος  τους  και  ότι  έχουν  μελετήσει  όλα  τα  στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην
παρούσα διακήρυξη.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι οι Διαγωνιζόμενοι, αλλά και τα μέλη αυτών (σε
περίπτωση ένωσης προσώπων), αποδέχονται πλήρως, ανεπιφύλακτα και χωρίς αιρέσεις το σύνολο των όρων
και των διατάξεων των Εγγράφων του Διαγωνισμού.

1.7.4 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α)  τηρούν  και  θα  εξακολουθήσουν  να  τηρούν  κατά  την  εκτέλεση  της  Σύμβασης  Παραχώρησης,  εφόσον
επιλεγούν,  τις  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  διατάξεις  της  φορολογικής,  κοινωνικοασφαλιστικής,
εργατικής,  αγορανομικής,  περιβαλλοντικής  νομοθεσίας  καθώς  και  κάθε  άλλης  διάταξης  νόμου  που  έχει
θεσπισθεί μέσω διατάξεων της νομοθεσίας της Ένωσης, της εθνικής νομοθεσίας, συλλογικών συμβάσεων ή
των διεθνών διατάξεων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου (παρ. 3 άρθρου 29 ν. 4413/2016).
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 και

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.





2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

2.1 Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης

2.1.1  Ο Δήμος  Αθηναίων (Αναθέτουσα Αρχή),  έχοντας  εκ  του ν.3852/2010,  όπως ισχύει,  τη Διοίκηση και
Διαχείριση των Α΄, Β΄ και Γ΄ Κοιμητηρίων Αθηνών, την οποία ασκεί βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας των
Κοιμητηρίων του που εγκρίθηκε  με  την  υπ’αριθμ.  1020/20-07-2017 Απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου  και
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:

 του άρθρου 19 του από 24-9-1958 Βασιλικού Διατάγματος

 του Α.Ν. 582/1968

 των άρθρων 966 και 970 του Αστικού Κώδικα

 του Α.Ν. 445/1968

 του άρθρου 11 του Ν.Δ. 318/1969

 του Ν.3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”

 του Ν.547/1977

 της Υ.Α. Α5/1210/1978

 του Π.Δ.1128/1980

 του άρθρου 29 του Ν.2508/97

και κάθε άλλου σχετικού νόμου που δεν έχει καταργηθεί και δεν αντιστρατεύεται προς τον Κανονισμό αυτό,
προτίθεται να προβεί σε παραχώρηση των υπηρεσιών (εκμίσθωση των δικαιωμάτων του) για την εκ μέρους
τρίτου  αντ’αυτού  παροχή  υπηρεσιών  προς  τους  χρήστες  του  Β΄  Κοιμητηρίου  αφής  κανδηλίων  και
καθαρισμού/πλυσίματος σε όλα τα μνημεία που έχουν ανεγερθεί  ή θα ανεγερθούν κατά τη διάρκεια της
σύμβασης που θα συναφθεί, για τεθνεώντες εντός του Β΄ Κοιμητηρίου, εφόσον οι χρήστες του Β΄ Κοιμητηρίου
εκδηλώσουν σχετική επιθυμία. Για την εκτέλεση των υπηρεσιών, η Αναθέτουσα Αρχή θα παραχωρήσει χώρο
προς χρήση από τον Ανάδοχο, ο οποίος χώρος θα είναι της απολύτου επιλογής της Αναθέτουσας Αρχής.

2.1.2 Στο πλαίσιο αυτό, ο Ανάδοχος θα αναλάβει:

 τη διενέργεια του συνόλου των εργασιών, ενεργειών και δράσεων που απαιτούνται για την έγκαιρη,
ομαλή και αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών αφής κανδηλίων και καθαρισμού/πλυσίματος τάφων
προς τους χρήστες του Β΄ Κοιμητηρίου που θα εκδηλώσουν σχετική επιθυμία,

 την ομαλή, ανεμπόδιστη, ετήσια και επί καθημερινής βάσεως παροχή των υπηρεσιών από την έναρξη
της Σύμβασης Παραχώρησης και καθ’όλη τη διάρκεια αυτής,

 τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια, σύμφωνα με την παράγραφο 2.4
της παρούσας,

 την  αποπληρωμή  των  Οικονομικών  Ανταλλαγμάτων  προς  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  σύμφωνα  με  το
άρθρο  17  της  παρούσας,  καθώς  και  οιωνδήποτε  άλλων λειτουργικών,  διαχειριστικών  και  λοιπών
δαπανών προκύψουν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης,

 την παροχή της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2 της παρούσας, και

 την παράδοση του χώρου και την απομάκρυνση από τις εγκαταστάσεις του Β΄ Κοιμητηρίου κατά τη
λύση ή τη λήξη της περιόδου παραχώρησης.

2.1.3  Οι  συμμετέχοντες  είναι  ελεύθεροι  να  διαμορφώσουν  σχέδιο  ανάπτυξης  της  υπηρεσίας,  με  την
επιφύλαξη των ελάχιστων προαπαιτούμενων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2.8 της παρούσας
Διακήρυξης, υπό την αίρεση ότι θα τηρήσουν τους περιορισμούς που τίθενται από την εθνική και ενωσιακή
περιβαλλοντική,  χωροταξική,  πολεοδομική  και  κάθε  άλλη  σχετική  νομοθεσία  καθώς  και  τις  σχετικές
υποχρεώσεις τους.





Στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης Παραχώρησης η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει:

 να  εξασφαλίσει  στον  Ανάδοχο  την  άσκηση  του  αποκλειστικού  δικαιώματος  εκμετάλλευσης  της
παροχής υπηρεσιών,

 να διασφαλίζει την απρόσκοπτη παροχή υδροδότησης για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών
καθαρισμού/πλυσίματος τάφων καθ’όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης Παραχώρησης.

2.1.4 Η Αναθέτουσα αρχή αποτελεί το μοναδικό, αποκλειστικό και αδιαμφισβήτητο κύριο του ακινήτου, των
εγκαταστάσεων,  υποδομών  και  εξοπλισμού  του  Β΄  Κοιμητηρίου,  όλων των λοιπών ακίνητων και  κινητών
πραγμάτων που περιλαμβάνονται σε αυτό, καθώς και του χώρου που θα παραχωρηθεί στον Ανάδοχο μετά
του συνόλου των περιλαμβανόμενων σε αυτόν κινητών και ακίνητων πραγμάτων που θα περιλαμβάνονται
στο  Πρωτόκολλο  Παράδοσης-Παραλαβής  κατά  τους  όρους  της  Σύμβασης  Παραχώρησης  (π.χ.  γραφείο,
καρέκλα,  φοριαμός,  ερμάριο  κλπ).  Μετά  τη  λήξη  ή  την  καθ’οιονδήποτε  τρόπο  λύση  της  Σύμβασης
Παραχώρησης, όλα τα ανωτέρω θα περιέρχονται εξ ολοκλήρου στην εκμετάλλευση της Αναθέτουσας Αρχής,
χωρίς  να  γεννάται  οποιοδήποτε  δικαίωμα  αφαίρεσης,  απόδοσης  δαπανών  ή  αποζημίωσης  υπέρ  του
Αναδόχου.

2.2 Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης – Ποσό Οικονομικής Προσφοράς / Οικονομικό Αντάλλαγμα

2.2.1  Η  αξία  της  σκοπούμενης  σύμβασης  παραχώρησης ισούται  με  τον  συνολικό  κύκλο  εργασιών  του
Αναδόχου καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως υπολογίζεται από
την Αναθέτουσα Αρχή και είναι ενδεικτική. Εν προκειμένω εννοείται ως κύκλος εργασιών του Αναδόχου το
συνολικό αντάλλαγμα που αναμένεται να εισπραχθεί από την παροχή υπηρεσιών στο πελατειακό κοινό κατά
τη διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης στις εγκαταστάσεις του Χ Κοιμητηρίου. 

Ως  χρονικό  διάστημα  της  σύμβασης  ορίζεται  αυτό  από  την  ανάρτηση  της  υπογεγραμμένης  Σύμβασης
Παραχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ και για πέντε (5) έτη ήτοι εξήντα (60) μήνες.

Το  ύψος  του  προϋπολογισμού  ανέρχεται,  κατ΄  εκτίμηση,  μηνιαίως,  στο  ποσό  των  108.967,75  ευρώ  και
συνολικά για όλη τη διάρκεια της σύμβασης στο ποσό των (108.967,75 x 60 μήνες =) 6.538.064,50 ευρώ άνευ
Φ.Π.Α.,  όπως  αυτό  διαμορφώθηκε  με  το  υπ’αριθμ.  πρωτ.  304483/08-11-2021  Πρακτικό  της  Επιτροπής
Καθορισμού  Τιμής  Αφετηρίας  (παράγραφος  β΄),  και  θα  χρηματοδοτηθεί  αποκλειστικά  από  τα  έσοδα  της
παρούσας παραχώρησης.

Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της σκοπούμενης σύμβασης παραχώρησης λήφθηκε ιδιαίτερα υπ'
όψη το εκτιμώμενο ύψος των εισπράξεων του Αναδόχου καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όπως αυτό έχει
προκύψει από τα στοιχεία των προηγουμένων ετών λειτουργίας του Χ Κοιμητηρίου. Λήφθηκαν επιπρόσθετα
υπόψη - για λόγους επιβεβαίωσης των προαναφερόμενων αποτελεσμάτων - οι μέσες τιμές παροχής των εν
θέματι  υπηρεσιών στην αγορά,  οι  δαπάνες  προμήθειας  των ειδών που απαιτούνται  για την  παροχή των
υπηρεσιών, το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος του αναγκαίου προς απασχόληση προσωπικού καθώς και
το εύλογο επιχειρηματικό κέρδος του αναδόχου.

2.2.2 Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προσφέρει κατ’ελάχιστον κατώτερο ποσό προσφοράς το ποσό των
7.530,00 € μηνιαίως (επτά χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ μηνιαίως) όπως αυτό διαμορφώθηκε με το
υπ’αριθμ. πρωτ. 304483/08-11-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Καθορισμού Τιμής Αφετηρίας (παράγραφος στ΄).

Το  οικονομικό  αντάλλαγμα,  το  οποίο  θα  καταβάλλει  ο  Ανάδοχος  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  αποτελεί
αντικείμενο  της  οικονομικής  προσφοράς,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  παρούσα  παράγραφο,  και
περιλαμβάνει το Εφάπαξ Μηνιαίο Αντάλλαγμα, ήτοι το προσφερόμενο από τους Υποψηφίους ποσό, το οποίο
θα αναφέρεται  στην οικονομική προσφορά του.  Το Εφάπαξ Μηνιαίο Αντάλλαγμα δεν θα πρέπει να είναι
μικρότερο,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  από  το  ποσό  των  7.530,00  €  το  οποίο  ορίστηκε  ως  τιμή  αφετηρίας
μηνιαίου μισθώματος σύμφωνα με το υπ’αριθμ.  304483/08-11-2021 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής
Καθορισμού Τιμής Αφετηρίας. Το πρώτο Εφάπαξ Μηνιαίο Αντάλλαγμα θα καταβληθεί με την υπογραφή της
Σύμβασης Παραχώρησης και θα καταβάλλεται περαιτέρω εντός του τρίτου δεκαημέρου εκάστου μηνός.





Στο οικονομικό αντάλλαγμα δεν συμπεριλαμβάνονται φόροι, τέλη και όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη
επιβάρυνση, τα οποία βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Η υποχρέωση καταβολής του οικονομικού ανταλλάγματος υφίσταται ανεξάρτητα από το επίπεδο επιτυχούς ή
μη εμπορικής εκμετάλλευσης των εν θέματι υπηρεσιών.

Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης καταβολής των εν λόγω ποσών, όπως και σε κάθε περίπτωση που
προβλέπεται από τη Σύμβαση Παραχώρησης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία
της Σύμβασης  Παραχώρησης,  σύμφωνα με την παράγραφο 5.7 της παρούσας διακήρυξης,  με όλες τις  σε
βάρος του Αναδόχου συνέπειες, που προβλέπονται στην παράγραφο 5.8 της παρούσας διακήρυξης.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται  έναντι  του Αναδόχου, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση των
σχετικών ποσών ή και λύση της Σύμβασης Παραχώρησης για κανέναν λόγο.

2.3 Διάρκεια της σύμβασης 

2.3.1 Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης ορίζεται στα πέντε (5) έτη ήτοι εξήντα (60) μήνες από
την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης.

2.3.2 Ο Ανάδοχος δύναται να συστήσει εταιρεία στην οποία θα συμμετέχει κατά 51%, υπό την προϋπόθεση
ότι  τα μέλη της εταιρείας θα είναι  φορολογικώς, ασφαλιστικώς και  δημοτικώς ενήμερα και  η αλλαγή να
εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής.

2.4 Χρηματοδότηση

2.4.1 Η χρηματοδότηση της παροχής των εν θέματι υπηρεσιών αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου, σύμφωνα
με την παράγραφο 2.2 της παρούσας διακήρυξης, και θα καλυφθεί από ίδια ή και δανειακά κεφάλαια, καθώς
και  από  τα  έσοδα  από την  παροχή  των  υπηρεσιών.  Οι  διαγωνιζόμενοι  αναμένεται  να  είναι  σε  θέση  να
εξασφαλίσουν τα απαιτούμενα ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια για την παροχή των υπηρεσιών.

2.4.2 Ο Ανάδοχος θα ανακτήσει τις δαπάνες της επένδυσης μέσω της παροχής των εν θέματι υπηρεσιών στις
εγκαταστάσεις του Β΄ Κοιμητηρίου. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή θα λαμβάνει Εφάπαξ Μηνιαίο Αντάλλαγμα.

2.4.3 Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης και μέχρι τη λήξη ή τη λύση αυτής, ο
Ανάδοχος θα αναλάβει την κάλυψη των δαπανών παροχής των εν θέματι υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση της
αντληθείσας χρηματοδότησης καθώς και της εξασφάλισης τυχόν πρόσθετων κεφαλαίων.

2.4.4 Οι  Διαγωνιζόμενοι  οφείλουν  να  προσδιορίσουν  την  Προσφορά  τους,  σύμφωνα  με  τις  ειδικότερες
προβλέψεις της παραγράφου 2.2 της παρούσας.

2.4.5 Ο Ανάδοχος δεν δύναται προς εξασφάλιση των δανειστών του να εκχωρήσει, ενεχυριάσει ή μεταβιβάσει
με οποιονδήποτε τρόπο τα εκ της παρούσας Σύμβασης Παραχώρησης δικαιώματα και υποχρεώσεις του, που
αφορούν στις  εγκαταστάσεις,  στις  υποδομές,  στον υφιστάμενο εξοπλισμό και  σε  κάθε  άλλο συστατικό  ή
κατασκευή εντός του Β΄ Κοιμητηρίου, καθώς επίσης και στα οφέλη από την παροχή των εν θέματι υπηρεσιών
κατά το μέρος και στο βαθμό που καλύπτουν τα οικονομικά ανταλλάγματα που θα εισφέρονται από αυτόν
προς το Δήμο Αθηναίων.

2.5 Κίνδυνος Εκμετάλλευσης

2.5.1  Η  αμοιβή  του  Αναδόχου  θα  προέρχεται  αποκλειστικά  από  το  δικαίωμα  παροχής  των  εν  θέματι
υπηρεσιών, το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης. Εξ αυτού του λόγου στον Ανάδοχο
μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου ο λειτουργικός κίνδυνος που απορρέει από την παροχή των υπηρεσιών, ο οποίος
συμπεριλαμβάνει τον κίνδυνο ζήτησης και προσφοράς.

2.5.2  Ειδικότερα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τον λειτουργικό κίνδυνο από την παροχή των υπηρεσιών, δίχως
καμία εγγύηση για την απόσβεση των δαπανών που θα πραγματοποιήσει, ο δε λειτουργικός κίνδυνος που





αναλαμβάνει  περιλαμβάνει  πλήρη  και  πραγματική  έκθεση  αυτής  σε  όλες  τις  αστάθμητες  συνθήκες  της
αγοράς.

2.5.3  Στο πλαίσιο της υποχρέωσής της να εξασφαλίσει  τη χρηματοδότηση της παροχής των υπηρεσιών, ο
Ανάδοχος αναλαμβάνει καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης κάθε κίνδυνο που ενδέχεται
να προκύψει από μεταβολές επιτοκίων, πληθωρισμού, συναλλαγματικών ισοτιμιών και κάθε άλλου στοιχείου,
το οποίο δύναται να επηρεάσει τη χρηματοοικονομική του κατάσταση.

2.5.4  Ο Ανάδοχος  οφείλει  να  προβαίνει  ο  ίδιος,  με  αποκλειστικά δική του επιμέλεια,  ευθύνη,  έξοδα και
δαπάνες, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση, επέκταση ή/και την αναθεώρηση, καθώς και για
τη  διατήρηση σε  ισχύ,  όλων των αδειών και  εγκρίσεων,  πιστοποιητικών και  εξουσιοδοτήσεων,  οι  οποίες
απαιτούνται για την πλήρη εξυπηρέτηση των συμφωνούμενων με τη Σύμβαση Παραχώρησης, καθ' όλη την
χρονική διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης.

2.5.5  Η αποδοχή εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής των προτεινόμενων (επιχειρηματικών) δραστηριοτήτων
του Αναδόχου σε καμία περίπτωση δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παροχή εγγύησης εκ μέρους της ή ως
ανάμειξή  της  στην  απόκτηση  όλων  των  αδειών  ή/και  εγκρίσεων  ή  /  και  πιστοποιητικών  ή  /  και
εξουσιοδοτήσεων, οι οποίες απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κατά συνέπεια των ανωτέρω, η
Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία δέσμευση, υποχρέωση ή ευθύνη αναλαμβάνει σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα, το
οποίο αφορά στην έκδοση,  την  επέκταση,  την αναθεώρηση ή την διατήρηση σε  ισχύ των απαιτούμενων
αδειών  και  εγκρίσεων,  πιστοποιητικών  και  εγκρίσεων  από  τον  Ανάδοχο,  ή  στη  με  οποιοδήποτε  τρόπο
απαγόρευση ή περιορισμό  της εκμετάλλευσης  της παροχής των εν  θέματι  υπηρεσιών,  η  οποία τυχόν  θα
επιβληθεί με τις ανωτέρω άδειες ή/και εγκρίσεις ή/και πιστοποιητικά ή/και εξουσιοδοτήσεις ή με κανονιστική
ή άλλη διάταξη ή πράξη στον Ανάδοχο για οποιοδήποτε λόγο. Η Αναθέτουσα Αρχή θα παράσχει πάντως κάθε
δυνατή  συνδρομή  στον  Ανάδοχο,  στο  πλαίσιο  των  αρμοδιοτήτων  της,  σε  ότι  αφορά  τη  διαδικασία  των
αδειοδοτήσεων, εγκρίσεων, πιστοποιητικών και εξουσιοδοτήσεων.

2.5.6  Τυχόν περιορισμοί ως προς την παροχή των εν θέματι υπηρεσιών, επιβαλλόμενοι από το νόμο ή τις
αρμόδιες Αρχές ή από οποιαδήποτε αιτία, που δεν εμπίπτει στη σφαίρα ευθύνης του Αναδόχου και έχουν ως
συνέπεια  ουσιώδεις  περιορισμούς  στην  εκμετάλλευση  της  παροχής  των  υπηρεσιών,  συνιστούν  Γεγονότα
Απαλλαγής, και εμποδίζουν την επιβολή οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του Αναδόχου.

2.5.7  Ο  Ανάδοχος  θα  είναι  ομοίως  αποκλειστικά  υπεύθυνος,  καθ'  όλη  τη  διάρκεια  της  Σύμβασης
Παραχώρησης, για τη νόμιμη παροχή των εν θέματι υπηρεσιών, κατά τη φύση και τον προορισμό τους, την
ασφάλιση τους κατά παντός κινδύνου, καθώς και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, και τη συμμόρφωση προς τις
ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις των Δημόσιων Αρχών, όπως Υγειονομικών, Αγορανομικών, Αστυνομικών
κ.λπ.

2.6 Υπεργολαβία

2.6.1  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της Σύμβασης Παραχώρησης σε υπεργολάβους. Η τήρηση υποχρεώσεων της
παρ. 4 του άρθρου 29 του Ν.4413/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου Αναδόχου.

2.6.2  Ο  Ανάδοχος  δύναται,  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της  Σύμβασης  Παραχώρησης,  να  αναθέτει  την
εκτέλεση  μέρους  των  υποχρεώσεών  του  σε  υπεργολάβους.  Εφόσον  το(α)  τμήμα(τα)  της  Σύμβασης
Παραχώρησης,  το(α)  οποίο(α)  ο  Ανάδοχος προτίθεται  να  αναθέσει  υπό μορφή υπεργολαβίας  σε  τρίτους,
υπερβαίνουν  σωρευτικά  το  ποσοστό  του  τριάντα  τοις  εκατό  (30%)  της  εκτιμώμενης  αξίας  της  Σύμβασης
Παραχώρησης,  ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  γνωστοποιήσει  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  τα  αποδεικτικά  μέσα  της
παραγράφου  4.5.6  της  παρούσας  διακήρυξης  όσον  αφορά  στους  προτεινόμενους  Υπεργολάβους,  εντός
τριάντα (30)  ημερών από την υπογραφή των οικείων συμφωνητικών.  Όταν  από την ως άνω επαλήθευση
προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει την αντικατάσταση
των τρίτων υπεργολάβων, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ.5-6 του άρθρου 50 του Ν.4413/2016.





2.6.3 Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους υπεργολάβους, τους οποίους οι Υποψήφιοι έχουν δηλώσει ήδη με την
προσφορά  τους,  και  εφόσον  προσκομίσουν  τα  σχετικά  συμφωνητικά  και  δικαιολογητικά  κατά  το  στάδιο
κατακύρωσης,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο  4.3  της  παρούσας  διακήρυξης,  εφόσον  δεν
επέρχεται  ουσιώδης  μεταβολή  αναφορικά  με  το  αντικείμενο  της  δηλωθείσας  εργολαβίας.  Τα  σχετικά
δικαιολογητικά  για  τους  υπεργολάβους  αυτούς  θα  προσκομιστούν  κατά  το  στάδιο  προσκόμισης  των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4.3 της παρούσας.

2.6.4 Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης Παραχώρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει στην Αναθέτουσα αρχή τα τελικά και συμφωνημένα σχέδια συμβάσεων με τους υπεργολάβους που
αναγράφει στην τεχνική προσφορά του. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε
αλλαγή πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης,  καθώς και τις  απαιτούμενες
πληροφορίες, σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στο
πλαίσιο  της  παρούσας  Σύμβασης  Παραχώρησης,  προσκομίζοντας  τα  σχετικά  συμφωνητικά/δηλώσεις
συνεργασίας, εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή τους. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας
του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή  εκτέλεση  του  τμήματος  /  των  τμημάτων  της
Σύμβασης  Παραχώρησης  είτε  από τον ίδιο,  είτε  από νέο  υπεργολάβο τον  οποίο θα γνωστοποιήσει  στην
Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

2.6.5 Παραβίαση των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρο,  επιφέρει την επιβολή εις  βάρος του Αναδόχου
οικονομικών κυρώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 5.9 της παρούσας διακήρυξης.





3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1 Γενικές Πληροφορίες

3.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι:

α) Η  Προκήρυξη  της  Σύμβασης,  όπως  αυτή  έχει  δημοσιευτεί  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης, 

β) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 

γ) Η παρούσα Διακήρυξη και τα κάτωθι Παραρτήματά της:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πρακτικό Επιτροπής Καθορισμού Τιμής Αφετηρίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Τεχνική Έκθεση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Τεχνική Περιγραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης – Τιμή Αφετηρίας Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Οδηγίες Συμπλήρωσης Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

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

3.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

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

Η  διαδικασία  επικοινωνίας,  ενημέρωσης  και  διακίνησης  εγγράφων  πραγματοποιείται  μέσω  του
υποσυστήματος κατά περίπτωση, με:

 Την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα μέσω της ηλεκτρονικής περιοχής και
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης,

 Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από την Αναθέτουσα αρχή στην ηλεκτρονική περιοχή και ιδίως στα
συνημμένα της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης,

 Την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς στην ηλεκτρονική περιοχή και ιδίως
στα συνημμένα της σχετικής απάντησης (ενδεικτικά αναφέρεται η προσφορά) του οικονομικού φορέα
στην ηλεκτρονική διαδικασία. Η απάντηση αποτελεί χωριστή σχετική ηλεκτρονική περιοχή για κάθε
οικονομικό φορέα. Ο σχετικός ηλεκτρονικός χώρος περιλαμβάνει τους (υπο)φακέλους:

 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»

 «Οικονομική Προσφορά»

Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες
οθόνες της διεπαφής του χρήστη,  και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, αποτελούν απόδειξη
επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του Υποσυστήματος. 

Οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής,
κοινοποίησης ή υποβολής και εάν δεν ορίζεται διαφορετική ώρα στα έγγραφα της σύμβασης 
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λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο,
όταν  περάσει  ολόκληρη  η  επομένη  εργάσιμη  ημέρα  και  ώρα  23:59:59.  Ειδικότερα  η  κοινοποίηση
πραγματοποιείται  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  της  ηλεκτρονικής  διαδικασίας  δημόσιας
σύμβασης.  Η  επιτυχής  αποστολή  μηνύματος  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  λογίζεται  και  ως
επιτυχής παραλαβή του από τον αποδέκτη.

3.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο  δέκα (10) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας,
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία
είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με
άλλο  τρόπο  είτε  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  που  τα  συνοδεύει  δεν  είναι  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο,  δεν
εξετάζονται. 

Οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες/διευκρινίσεις  της  Αναθέτουσας  Αρχής  παρέχονται  μέσω  της
λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  της  παρούσας  ηλεκτρονικής  διαδικασίας  και  της  ανάρτησης  αυτών  στη
σχετική ηλεκτρονική  περιοχή συνημμένων αυτής,  προκειμένου  να είναι  ελεύθερα προσβάσιμες  μέσω της
Διαδικτυακής Πύλης του Συστήματος.

 Ουδείς  οικονομικός  φορέας  δύναται  να  επικαλεσθεί  προφορικές  απαντήσεις  οργάνων της  Αναθέτουσας
Αρχής.

Η  Αναθέτουσα  Αρχή,  με  απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  παρατείνει  την  προθεσμία
παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν
γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  όταν,  για  οποιονδήποτε  λόγο,  πρόσθετες  πληροφορίες,  αν  και  ζητήθηκαν  από  τον  οικονομικό  φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής 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.

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

3.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική
έκδοση.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

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).

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν
από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν
λόγω  εγγράφων  μπορεί  να  γίνει  είτε  από  τη  μεταφραστική  υπηρεσία  του  ΥΠ.ΕΞ.,  είτε  από  το  αρμόδιο
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προξενείο,  είτε  από  δικηγόρο  κατά  την  έννοια  των  άρθρων  454  του  Κ.Πολ.Δ.  και  53  του  Κώδικα  περί
Δικηγόρων,  είτε  από  ορκωτό  μεταφραστή  της  χώρας  προέλευσης,  αν  υφίσταται  στη  χώρα  αυτή  τέτοια
υπηρεσία.

Επιτρέπεται  αντίστοιχα  η  κατάθεση  οιουδήποτε  δημόσιου  εγγράφου  και  δικαιολογητικού  που  αφορά
αλλοδαπή  Επιχείρηση  με  τη  μορφή  επικυρωμένης  φωτοτυπίας  προερχόμενης  είτε  από  το  νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο  Προξενείο  της χώρας  του προσφέροντος,  είτε  από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή
πρέπει  να έχει  γίνει  από δικηγόρο κατά την έννοια  των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ.  και  53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.

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

3.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 3.2.2 και 5.2. εκδίδονται από Αποδεκτές Τράπεζες (κατά την έννοια
της παραγράφου 1 της παρούσας διακήρυξης και κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν.4364/2016 (βλ.  άρθρο 15 ν.4541/2018)   που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη -  μέλη της
Ένωσης  ή  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου  ή  στα  κράτη-μέρη  της  ΣΔΣ  και  έχουν,  σύμφωνα  με  τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  

ζ)  τους όρους ότι:  αα)  η  εγγύηση παρέχεται  ανέκκλητα και  ανεπιφύλακτα,  ο δε εκδότης παραιτείται  του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας 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 και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.





Τα υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών αποτελούν αντίστοιχα το Παραρτημα IX.

3.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο Δήμος Αθηναίων συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR - 2016/679) της
ΕΕ και με τον εφαρμοστικό εθνικό νόμο 4624/2019. 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως
Νόμιμος  Εκπρόσωπος  Προσφέροντος,  ότι  η  ίδια  ή  και  τρίτοι,  κατ’  εντολή  και  για  λογαριασμό  της,  θα
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά
μέσα  τα  οποία  υποβάλλονται  σε  αυτήν,  στο  πλαίσιο  του  παρόντος  Διαγωνισμού,  για  το  σκοπό  της
αξιολόγησης  των  προσφορών  και  της  ενημέρωσης  έτερων  συμμετεχόντων  σε  αυτόν,  λαμβάνοντας  κάθε
εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της
προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που
επισυνάπτεται στην παρούσα.

Για περισσότερες πληροφορίες ο Δήμος Αθηναίων έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO). Τηλ.
Επικοινωνίας 210 5277519,  email: dpo  @  athens  .  gr  , κος Καρανικόλας Νικόλαος.

3.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

3.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής

3.2.1.1  Στο  Διαγωνισμό  δικαιούνται  να  συμμετάσχουν  οικονομικοί  φορείς  -φυσικά  ή  νομικά
πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε Ένωση Προσώπων- εφόσον:

α) οι ίδιοι ή τα Μέλη τους (σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων) προέρχονται από κράτη-
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη
που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου  (Π.Ο.Υ.),  που  κυρώθηκε  από  την  Ελληνική  Δημοκρατία  με  το  Ν.2513/1997  ή  έχουν
υπογράψει  διμερείς  συμφωνίες  ή  συμφωνίες  σύνδεσης  με  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  που
προβλέπουν το αμοιβαίο “άνοιγμα” των αγορών δημοσίων συμβάσεων μεταξύ των κρατών-μερών
της συμφωνίας,

β) δεν ευρίσκονται σε κάποια από τις περιγραφόμενες στο άρθρο 29 καταστάσεις και πληρούν
τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 30 της παρούσας Διακήρυξης.

3.2.1.2 Οικονομικοί φορείς, που είναι κάτοικοι / εδρεύουν ή έχουν την καταστατική ή την πραγματική
έδρα τους ή είναι εγκατεστημένοι σε υψηλού κινδύνου και μη συνεργάσιμα κράτη και εδάφη, όπως
αυτά εκάστοτε καθορίζονται από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FinancialActionTaskForce,
www  .  fatf  -  gafi  .  org  ), δεν μπορούν να συμμετέχουν μεμονωμένα στη Διαγωνιστική Διαδικασία. Επίσης,
τα εν λόγω φυσικά και νομικά πρόσωπα, όπως ορίζονται σε αυτήν την παράγραφο, δεν μπορούν να
συμμετέχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία είτε ως μέτοχοι ή μέλη, είτε ως μέτοχοι ή μέλη μετόχων ή
μελών Υποψηφίου. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται, εάν το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως
ορίζεται σε αυτήν την παράγραφο, είναι μέτοχος ή μέλος (ακόμη και πλειοψηφιών) Υποψηφίου, που
έχει  ιδρυθεί  σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία  κράτους-μέλους  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ε.Ε.),  ή  του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ) και έχει την καταστατική του έδρα, την κεντρική και διοικητική ή κυρία εγκατάστασή του εντός
της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή του ΟΟΣΑ.

3.2.1.3  Οικονομικοί  φορείς,  που  εμπίπτουν  στην  έννοια  της  “υπεράκτιας  εταιρείας”,  κατά  τα
οριζόμενα  στην  παράγραφο  4  του  άρθρου  4  του  Ν.3310/2005,  όπως  συμπληρώθηκε  από  την
παράγραφο  4  του  άρθρου  4  του  Ν.3414/2005,  δεν  μπορούν  να  συμμετέχουν  στη  Διαγωνιστική
Διαδικασία,  επί  ποινή  απαραδέκτου  της  υποβληθείσας  προσφοράς.  Στην  περίπτωση  Ένωσης
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Προσώπων, ο παρών λόγος αποκλεισμού συντρέχει και στην περίπτωση που ένα εκ των μελών της
υπάγεται στην ανωτέρω έννοια.

3.2.1.4 Οι Ενώσεις Προσώπων, που θα λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, δεν υποχρεούνται να έχουν ή
να λάβουν ορισμένη νομική μορφή για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.

Ειδικότερα, αναφορικά με τις συμμετέχουσες στο Διαγωνισμό Ενώσεις Προσώπων, ισχύουν τα εξής:

1 Σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, θα ορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε Μέλους
αυτής  στην  Ένωση  Προσώπων,  το  οποίο  δεν  θα  μεταβάλλεται  καθ’όλη  τη  διάρκεια  του
Διαγωνισμού και θα αποτελεί, σε περίπτωση ανακήρυξης της Ένωσης Προσώπων ως Αναδόχου, το
δεσμευτικό αρχικό ποσοστό συμμετοχής του κάθε Μέλους στο μετοχικό κεφάλαιο του Αναδόχου.

2 Κάθε  νομικό  πρόσωπο  δικαιούται  να  μετέχει  σε  ένα  μόνο  ενδιαφερόμενο  σχήμα,  είτε
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης, είτε ως μέλος κοινοπραξίας, είτε ως συμπράττον μέλος. Κάθε
φυσικό πρόσωπο δικαιούται να μετέχει σε ένα μόνο ενδιαφερόμενο σχήμα, είτε ως μέλος ένωσης
φυσικών και νομικών προσώπων, είτε ως μέλος κοινοπραξίας φυσικών και νομικών προσώπων,
είτε  ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  υποψηφίου,  είτε  ως  αντίκλητος.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  θα
αποκλείονται  από  τη  διαδικασία  όλοι  οι  Υποψήφιοι,  στη  σύνθεση  των  οποίων  συμμετέχει  το
νομικό  πρόσωπο  ή  το  φυσικό  πρόσωπο  ως  μέλος  ή  με  τους  οποίους  το  νομικό  πρόσωπο
συμπράττει ή στους οποίους το φυσικό πρόσωπο είναι νόμιμος εκπρόσωπος ή αντίκλητος.

3 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση Προσώπων, η Ένωση πρέπει να ορίσει ένα από
τα  μέλη  της  ως  επικεφαλής  (ο  "Επικεφαλής").  Ο  Επικεφαλής  πρέπει  να  είναι  νόμιμα
εξουσιοδοτημένος  από  τα  λοιπά  μέλη  της  Ένωσης  προσώπων  να  εκπροσωπεί  την  Ένωση
Προσώπων ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής.

4 Κάθε μέλος της Ένωσης Προσώπων θα πρέπει να πληροί τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης,
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο28 της παρούσας Διακήρυξης.

5 Όλα τα μέλη της Ένωσης Προσώπων θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής αναφορικά με τη συμμόρφωσή τους με τους ορούς του Διαγωνισμού. Μη
συμμόρφωση από οποιοδήποτε μέλος της Ένωσης Προσώπων μπορεί επιπλέον να οδηγήσει στην
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμέτοχης της Ένωσης Προσώπων.

6 Υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων ανωτέρω στις παραγράφους 21.5.1 και 21.5.2 τα μέλη της
Ένωσης  Προσώπων  που  θα  αναδειχθεί  Ανάδοχος  της  παρούσας  Σύμβασης  Παραχώρησης,
συμπεριλαμβανομένου  του  Επικεφαλής,  μπορούν  να  μεταβιβάζουν  μέρος  ή  το  σύνολο  του
ποσοστού  τους  σε  άλλα  μέλη  της  Ένωσης  Προσώπων,  κατόπιν  προηγουμένης  εγγραφής
ενημέρωσης και έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής.

3.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

3.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από  τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής
(εγγύηση συμμετοχής) στο διαγωνισμό, η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.5 της
παρούσας διακήρυξης και θα συνταχθεί  σύμφωνα με το Παράρτημα  IX της παρούσας.  Η εγγύηση
συμμετοχής θα είναι ποσού ίσου με το 2% του ελάχιστου ορίου της  κατώτερης  προσφοράς εκτός
ΦΠΑ που  ορίζεται  στην  παράγραφο  2.2.2  της  παρούσας  για  όλη  τη  διάρκεια  της  Σύμβασης
Παραχώρησης, ήτοι ποσού 0,02 x 60 μήνες x 7.530,00 ευρώ = 9.036,00 ευρώ για εγγύηση συμμετοχής
τους στο διαγωνισμό και, σε περίπτωση κατακύρωσης, για υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης.

α) Εάν  η  Εγγύηση  Συμμετοχής  υπολείπεται  έστω  και  ελάχιστα  του  απαιτούμενου  ποσού,  η
προσφορά δε γίνεται δεκτή.

β) Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά από τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,





πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

γ) Οι  πρωτότυπες  εγγυήσεις  συμμετοχής,  πλην  των  εγγυήσεων  που  εκδίδονται  ηλεκτρονικά,
προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης  των προσφορών που ορίζεται  στα έγγραφα της  σύμβασης,  άλλως η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

δ) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας παραλείψει να υποβάλλει την απαιτούμενη εγγύηση
συμμετοχής,  η  προσφορά  του  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου
συλλογικού οργάνου. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα μαζί με τον (υπο)φάκελο της
προσφοράς που περιλαμβάνει  τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και αποτελεί  βασικό δικαιολογητικό
συμμετοχής.

Στην περίπτωση Ένωσης Προσώπων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

3.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών μετά
την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών
μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’
αυτών, και

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Για  τα  προηγούμενα  στάδια  της  κατακύρωσης  η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στους
συμμετέχοντες  σε  περίπτωση  απόρριψης  της  προσφοράς  τους  και  εφόσον  δεν  έχει  ασκηθεί
ενδικοφανής  προσφυγή  ή  ένδικο  βοήθημα  ή  έχει  εκπνεύσει  άπρακτη  η  προθεσμία  άσκησης
ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει  λάβει  χώρα παραίτηση από το δικαίωμα
άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.

Σε  περίπτωση  ματαίωσης  του  διαγωνισμού,  η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  σε  κάθε
διαγωνιζόμενο εντός πέντε (5)  εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της απόφασης
ματαίωσης του διαγωνισμού.

3.2.2.3. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος
της  προσφοράς,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.4.5  της  παρούσας  διακήρυξης  κατά  τουλάχιστον
τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριακόσιες ενενήντα πέντε (395) ημέρες,
από  την  Ημερομηνία  Υποβολής  Προσφορών.  Σε  περίπτωση  παράτασης  του  χρόνου  ισχύος  των
Προσφορών σύμφωνα με την παράγραφο 3.4.6 της παρούσας διακήρυξης η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί,
πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος,
τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης συμμετοχής.

3.2.2.4. Σε  περίπτωση  που  η  Αναθέτουσα  Αρχή  ζητήσει  την  παράταση  του  χρόνου  ισχύος  των
Προσφορών  και  των  Εγγυητικών  Επιστολών  Συμμετοχής,  για  το  “Δεύτερο  σε  Κατάταξη
Διαγωνιζόμενο”  και  τον  “Τρίτο  σε  Κατάταξη  Διαγωνιζόμενο”,  είτε  για  λόγους  που  οφείλονται  σε
υπαιτιότητά τους,  είτε  εφόσον οι  τελευταίοι  συναινούν,  η  σχετική δαπάνη που ανακύπτει  για  τη
διατήρηση σε ισχύ των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής θα βαρύνει τους ίδιους.

3.2.2.5. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει σε κάθε περίπτωση που αυτό προβλέπεται ειδικά στην
παρούσα διακήρυξη καθώς και σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:





 Αποχώρηση Διαγωνιζόμενου από τη διαδικασία του Διαγωνισμού.

 Υπαναχώρηση από υποβληθείσα Προσφορά κατά τη διάρκεια ισχύος της.

 Παροχή ψευδών στοιχείων ή πληροφοριών εκ μέρους Υποψηφίου.

 Μη  παράταση  του  χρόνου  ισχύος  της  Εγγυητικής  Επιστολής  Συμμετοχής  σύμφωνα  με  τις
παραγράφους 2.2.2.3 και 2.2.2.4 ανωτέρω.

 Μη οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων χωρίς υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

 Μη υπογραφή των Παρεπόμενων Εγγράφων.

 Μη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Παραχώρησης χωρίς υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής, και

 Όπου αλλού ρητά αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη και στα Συμβατικά Τεύχη.

3.2.2.6 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2.2.2.1 της παρούσας ως προς τη δεσμευτικότητα των
υποδειγμάτων  του  Παραρτήματος  IX της  παρούσας,  η  Εγγυητική  Επιστολή  Συμμετοχής  μπορεί  να
συνταχθεί  και  σε  άλλη  γλώσσα  πλην  της  Ελληνικής,  υπό  την  απαραίτητη  προϋπόθεση  ότι  θα
συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στην Ελληνική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
3.1.4 της παρούσας. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του πρωτότυπου κειμένου και της μετάφρασής
του θα υπερισχύει το πρωτότυπο κείμενο.

3.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

3.2.3.1 Οι  συμμετέχοντες  στο  Διαγωνισμό  υπόκεινται  στα  κωλύματα  και  στις  απαγορεύσεις  του
Ν.4413/2016.

3.2.3.2 Ειδικότερα,  η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει  έναν  οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη
διαδικασία  σε  περίπτωση  που  περιέλθει  σε  γνώση  της  ότι  υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της συμβάσης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195) και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ  L 192),
καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της Αναθέτουσας Αρχής ή 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), η οποία κυρώθηκε με το Ν.2803/2000,

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

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες  ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου  της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ  L 309), η οποία ενσωματώνεται με το Ν.3691/2008 και
αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του Ν.2331/1995,





στ) παιδική εργασία  και  άλλες  μορφές εμπορίας  ανθρώπων,  όπως ορίζονται  στο άρθρο 2  της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για  την  πρόληψη και  την  καταπολέμηση  της  εμπορίας  ανθρώπων και  για  την  προστασία  των
θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την  αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαίσιο  2002/629/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101), η οποία ενσωματώνεται με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

3.2.3.3 Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται  επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος  του  οποίου  εκδόθηκε  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

α) στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.2.3.4 Επιπλέον, αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας,
εάν η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται, λόγω πράξεων που
διαπράχθηκαν  ή παραλείφθηκαν  είτε  πριν  είτε  κατά τη διάρκεια  της διαδικασίας  σε  μία  από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στις 4 ή 5 ή 7 του άρθρου 39 του Ν.4413/2016.

3.2.3.5 Ομοίως, αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας,
εάν η Αναθέτουσα Αρχή:

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν
από  διατάξεις  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής  νομοθεσίας  που  έχουν
θεσπιστεί μέσω διατάξεων της νομοθεσίας της Ένωσης, της εθνικής νομοθεσίας της χώρας στην
οποία  είναι  εγκατεστημένος,  συλλογικών  συμβάσεων  ή  διεθνών  διατάξεων  περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του Ν.4413/2016, εφόσον
αυτό  πιστοποιείται  από  δικαστική  απόφαση  με  ισχύ  δεδικασμένου  ή  διοικητική  απόφαση  με
δεσμευτική  ισχύ  σύμφωνα  με  τις  νομοθετικές  διατάξεις  της  χώρας  στην  οποία  είναι
εγκατεστημένος ή με τις κείμενες διατάξεις ή/και

β) μπορεί  να  αποδείξει  με  κατάλληλα  μέσα  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παραβεί  τις
υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν  από  διατάξεις  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και
εργατικής  νομοθεσίας  που  έχουν  θεσπιστεί  μέσω  διατάξεων  της  νομοθεσίας  της  Ένωσης,  της
εθνικής  νομοθεσίας  της  χώρας  στην  οποία  είναι  εγκατεστημένος,  συλλογικών  συμβάσεων  ή
διεθνών διατάξεων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου που απαριθμούνται στο
παράρτημα Χ του ν. 4413/2016.

γ) γνωρίζει  ή  μπορεί  να  αποδείξει  με  τα  κατάλληλα  μέσα  ότι  έχουν  επιβληθεί  σε  βάρος  του
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς  ή  αίτησης  συμμετοχής:  αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις
της  εργατικής  νομοθεσίας  που  χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα  με  την  υπουργική  απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι
οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3)  διενεργηθέντες  ελέγχους,  ή  ββ)  δύο  (2)  πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Αποκλείεται, επίσης, από τη συμμετοχή στη διαδικασία
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή





ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο,
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη στις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

3.2.3.6 Αποκλείεται, ομοίως, από τη συμμετοχή στη διαδικασία οικονομικός φορέας εις βάρος του
οποίου  έχει  επιβληθεί  αποκλεισμός  από  τη  συμμετοχή  σε  μελλοντικές  διαδικασίες  ανάθεσης
συμβάσεων παραχώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν.4413/2016. Εάν η περίοδος αποκλεισμού
δεν έχει καθορισθεί από τελεσίδικη απόφαση, η περίοδος αυτή δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από
την  ημερομηνία  της  καταδίκης  με  τελεσίδικη  απόφαση  στις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στην
παράγραφο 4 του άρθρου 39 και τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος στις
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 39 του ν. 4413/2016.

3.2.3.7 Αποκλείεται,  τέλος,  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία
σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  εάν  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  της  παρ.  4  του
άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει.

3.2.3.8 Η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει ανά πασά στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οικονομικό
φορέα,  εφόσον  διαπιστωθεί  ότι  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  βρίσκεται,  λόγω  πράξεων  που
διαπράχθηκαν  ή παραλείφθηκαν  είτε  πριν  είτε  κατά τη διάρκεια  της διαδικασίας  σε  μια  από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 ή 5 ή 7 του άρθρου 39 του Ν.4413/2016.

3.2.3.9 Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις  παραγράφους  3.2.3.2  και  3.2.3.8  της παρούσας  διακήρυξης  μπορεί  να  προσκομίζει  στοιχεία,
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε αποδεικνύουν επαρκώς την αξιοπιστία του, παρά
την ύπαρξη του σχετικού λογού αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει
ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημιές που προκληθήκαν
από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με
ολοκληρωμένο  τρόπο,  μέσω  ενεργού  συνεργασίας  με  τις  ερευνητικές  αρχές,  και  έχει  λάβει
συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για
την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. 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  κρίνονται  ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της σχετικής απόφασης. Οικονομικός φορέας που
έχει  αποκλειστεί,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης  ή  σύμβασης  έργων,  προμήθειες  αγαθών  ή  παροχής  υπηρεσιών  υπό  την  έννοια  των
διατάξεων  με  τις  οποίες  μεταφέρονται  οι  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  ή  2014/25/ΕΕ  ή  σύμβασης
παραχώρησης του παρόντος, δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της
παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο
κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.

3.2.3.10 Η παράβαση των απαγορεύσεων και των κωλυμάτων που περιλαμβάνονται στην παράγραφο
3.2.3  αποτελούν λόγο  καταγγελίας  της  σύμβασης  με  τον οικονομικό  φορέα που θα ανακηρυχθεί
Ανάδοχος της Σύμβασης Παραχώρησης.

3.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί  φορείς  που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται  να
ασκούν  επαγγελματική  δραστηριότητα  συναφή  με  το  αντικείμενο  των  προς  παροχή  υπηρεσιών,  ήτοι  να
δραστηριοποιούνται στον τομέα των θρησκευτικών υπηρεσιών. 

Εάν  πρόκειται  για  οικονομικούς  φορείς  με  κύρια  επαγγελματική  δραστηριότητα  την  παροχή  υπηρεσιών
καθαρισμού, αυτοί απαιτείται να συμμορφώνονται στις απαιτήσεις του άρθρου 68 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115
τ.Α’)  «Νέο  Ασφαλιστικό  Σύστημα  και  συναφείς  διατάξεις,  ρυθμίσεις  στις  εργασιακές  σχέσεις»,  όπως





τροποποιήθηκε µε το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 τ.Α’) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών
Εργασίας,  ρυθμίσεις  θεμάτων  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  άλλες  διατάξεις»  και  του  άρθρου  22  του
ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 τ.Α’) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά
εργασίας» που αφορά στις Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης. 

3.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον  αφορά  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης,  οι  οικονομικοί  φορείς  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  σωρευτικά  τα  ελάχιστα  προσόντα
χρηματοοικονομικής επάρκειας και πιστοληπτικής ικανότητας που αναφέρονται ακολούθως:

α)  Ο  υποψήφιος  πρέπει  να  καταδείξει  ότι  κατά  τις  τελευταίες  τρεις  (3)  χρήσεις  των  τριών  τελευταίων
φορολογικών ετών είχε μέσο όρο κύκλου εργασιών, τουλάχιστον ίσο με την εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης
Παραχώρησης χωρίς τον ΦΠΑ.

β)  Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος έχει συσταθεί ή έχει κάνει έναρξη δραστηριότητας για λιγότερο από
τρία (3) οικονομικά έτη, η Αναθέτουσα Αρχή, σε σχέση με την αναφορά στα τελευταία τρία οικονομικά έτη, θα
λάβει υπόψη το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το εν λόγω νομικό πρόσωπο είναι σε λειτουργία, με την
προϋπόθεση  ότι  ο  εν  λόγω  υποψήφιος  θα  προσκομίσει  πιστοποιητικό  ή  δήλωση  ελεγκτικής  εταιρείας
αναγνωρισμένου κύρους, πιστοποιημένης στη χώρα εγκατάστασης που θα βεβαιώνει το χρονικό διάστημα
λειτουργίας του νομικού προσώπου και θα αναφέρει το μέσο κύκλο εργασιών του κατά το διάστημα της
λειτουργίας του.

3.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τα ελάχιστα προσόντα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας
που αναφέρονται ακολούθως:

α) οι οικονομικοί φορείς, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, τα μέλη αυτής συνολικά, θα πρέπει κατά την
τελευταία πενταετία πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς στον παρόντα διαγωνισμό, είτε
να  έχουν  ολοκληρώσει  είτε  να  έχουν  υπογράψει  και  να  εκτελούν,  σύμβαση  ή  ανανεούμενες  συμβάσεις,
συνολικής διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών, σωρευτικά, με αντικείμενο τις θρησκευτικές υπηρεσίες, και

β) οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με
το πρότυπο ISO 9001:2015 Σύστημα διαχείρισης ποιότητας στο αντικείμενο του διαγωνισμού.

3.2.7 Ειδικά για συμβάσεις καθαριότητας

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό από το ΣΕΠΕ, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος έκαστου των υποψηφίων εργολάβων.

Για το χρονικό  διάστημα που δεν καλύπτετε από το Μητρώο Παραβατών εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών
καθαριότητας,  προσκομίζουν  υποχρεωτικά  ένορκη  βεβαίωση  του  νομίμου  εκπροσώπου  αυτών,  ενώπιον
συμβολαιογράφου, περί µη επιβολής σε βάρος τους προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας. 

Οι πράξεις επιβολής προστίμου που επιβάλλονται σε βάρος εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/ και
φύλαξης καταχωρούνται στο αντίστοιχο «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/
και Φύλαξης» που τηρείται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας.

Η  αναθέτουσα  αρχή  υποχρεούται,  αμέσως  μετά  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  των προσφορών,  να
υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου
που έχουν  εκδοθεί  σε  βάρος  εκάστου  των υποψήφιων εργολάβων.  Το  πιστοποιητικό  αποστέλλεται  στην
αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης
παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης.





Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών
καθαρισμού  ή/και  φύλαξης  λόγω  διάπραξης  σοβαρού  επαγγελματικού  παραπτώματος.  Ως  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα νοείται ιδίως: αα) Η επιβολή σε βάρος της υποψήφιας εταιρείας, μέσα σε χρονικό
διάστημα τριών (3) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τουλάχιστον δύο (2)
πράξεων  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας
συνολικού  ύψους  τουλάχιστον  δέκα  χιλιάδων  (10.000)  ευρώ,  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας,
καθεμιά από τις οποίες χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας κατ' εφαρμογή της υ.α.
2063/Δ1  632/2011  ή  οποιασδήποτε  διάταξης  ρυθμίσει  μελλοντικά  το  περιεχόμενο  των  παραβάσεων
«υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  ββ)  η  κήρυξη  ως  έκπτωτης  της  υποψήφιας  εταιρείας  κατ'
εφαρμογή  της  παραγράφου  7  του  παρόντος,  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  τριών  (3)  ετών  πριν  από  την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, γγ) η επιβολή της κύρωσης της προσωρινής
διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων της επιχείρησης ή
εκμετάλλευσης κατ' εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών
(3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.

Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών
Καθαρισμού  ή/και  Φύλαξης»  οι  εταιρείες  παροχής  υπηρεσιών  καθαρισμού  ή/και  φύλαξης  προσκομίζουν
υποχρεωτικά  ένορκη  βεβαίωση  του  νομίμου  εκπροσώπου  αυτών  ενώπιον  συμβολαιογράφου,  περί  μη
επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας.

3.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Υποψήφιος ή μέλος Υποψηφίου (σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων ή Κοινοπραξίας) μπορεί να στηρίζεται στις
χρηματοοικονομικές  ή  και  τεχνικές  δυνατότητες  τρίτου  προσώπου  που  πληροί  τα  κριτήρια  προσωπικής
κατάστασης της παρούσας Διακήρυξης, ανεξάρτητα από τη νομική φύση της σχέσης που τον συνδέει με αυτά.
Το τρίτο αυτό πρόσωπο δεν θα δύναται  να υποστηρίξει  περισσότερους από έναν Υποψήφιο ή ένα μέλος
Υποψηφίου σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων ή Κοινοπραξίας.

Στην  περίπτωση  αυτή,  ο  Υποψήφιος  θα  πρέπει  να  αποδείξει  ότι  θα  έχει  στη  διάθεσή  του  τους
χρηματοοικονομικούς και τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση των εν θέματι υπηρεσιών,
προσκομίζοντας πρόσφορα έγγραφα τεκμηρίωσης της δέσμευσης του δανείζοντα την εμπειρία για το σκοπό
εκπλήρωσης των εν θέματι υπηρεσιών, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι το τρίτο πρόσωπο θα θέσει όλους τους
απαραίτητους χρηματοοικονομικούς ή και τεχνικούς πόρους στη διάθεση του Ενδιαφερομένου και ότι  θα
ευθύνεται  έναντι  της  Αναθέτουσας  Αρχής  σε  περίπτωση  που  οι  όροι  που  αναφέρονται  στην  παρούσα
παράγραφο δεν πληρούνται. Στην περίπτωση αυτή, το τρίτο μέρος θα πρέπει να προσκομίσει τα έγγραφα που
ορίζονται στις παραγράφους 3.2.5 και 3.2.6 της παρούσας διακήρυξης, προκειμένου να αποδείξει ότι διαθέτει
τις προαναφερθείσες χρηματοοικονομικές και τεχνικές δυνατότητες. Επιπλέον το τρίτο μέρος θα πρέπει να
προσκομίσει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4.3 της παρούσας Διακήρυξης.

Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος προς τον οποίο ή προς μέλος του οποίου (σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων ή
Κοινοπραξίας)  το  ως  άνω  τρίτο  πρόσωπο  παρέχει  χρηματοοικονομική  στήριξη  αναδειχθεί  Προσωρινός
Ανάδοχος, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από το ως άνω τρίτο πρόσωπο να συμβληθεί και αυτό στη
Σύμβαση Παραχώρησης, αναλαμβάνοντας από κοινού και εις ολόκληρον με τον ως εν λόγω Υποψήφιο τις
σχετικές υποχρεώσεις.

3.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

3.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: 

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 3.2.3, και 

β)  πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 3.2.4,  3.2.5,  3.2.6,  3.2.7 και 3.2.8 της
παρούσης,





προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους,  ως  δικαιολογητικό  συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ),  υπογεγραμμένο  με  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή, το  οποίο  ισοδυναμεί  με
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του
τυποποιημένου  εντύπου  του  παραρτήματος  2  του  Διορθωτικού  στον  Εκτελεστικό  Κανονισμό  (ΕΕ)
2016/7 της Επιτροπής, και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με
τις οδηγίες του παραρτήματος VI της παρούσας και της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23 (ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-
Κ3Ε) «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)» της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία: https  ://  espdint  .  eprocurement  .  gov  .  gr  /  

που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ - ESPD).

α)  Το  ΕΕΕΣ  φέρει  υπογραφή  με  ημερομηνία  εντός  του  χρονικού  διαστήματος  κατά  το  οποίο
μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. 

Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους
του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.

β)  Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού  φορέα,  η  προκαταρκτική
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται  στην παράγραφο 3.2.3 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 τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή
το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

γ)  Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή
του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 39 του ν. 4413/2016 και την παράγραφο
3.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση
της αξιοπιστίας του.

Κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με
άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων,
όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του
άρθρου  73)  ή  η  εφαρμογή  της  διάταξης  της  παραγράφου  3β  του  άρθρου  44  του  ν.  3959/2011,
σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 3.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που
προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

δ)  Όσον  αφορά  στις  υποχρεώσεις  του  ως  προς  την  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης  (περ.  β’  της παρ.  5 του άρθρου 39 του ν.  4413/2016) αυτές θεωρείται  ότι  δεν έχουν
αθετηθεί  εφόσον  δεν  έχουν  καταστεί  ληξιπρόθεσμες  ή  εφόσον  έχουν  υπαχθεί  σε  δεσμευτικό
διακανονισμό που τηρείται.

Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό
ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 39, ή άλλου αντίστοιχου
εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις
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όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει
αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

ε) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από  ένωση οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται,
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 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.

3.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 3.2.1 έως 3.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της Σύμβασης Παραχώρησης.

Στην  περίπτωση που  προσφέρων οικονομικός  φορέας  ή  ένωση  αυτών στηρίζεται  στις  ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με  την παράγραφο 3.2.8.  της παρούσας,  οι  φορείς στην ικανότητα των
οποίων  στηρίζεται  υποχρεούνται  στην  υποβολή  των  δικαιολογητικών  που  αποδεικνύουν  ότι  δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού  της παραγράφου 3.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 3.2.4-3.2.8).

Ο  οικονομικός  φορέας  υποχρεούται  να  αντικαταστήσει  έναν  φορέα  στην  ικανότητα  του  οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 3.2.3.1, 3.2.3.2 και 3.2.3.4.

Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  δικαιολογητικά  ή  άλλα  αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό
φάκελο  επιχείρησης,  ηλεκτρονικό  σύστημα  αποθήκευσης  εγγράφων  ή  σύστημα  προεπιλογής.  Η
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

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

Β.1. Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  3.2.3  οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 3.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης
του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του  εν  λόγω  οικονομικού  φορέα  ή  στα  πρόσωπα  που  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β) για  τις  παραγράφους  3.2.3.2  και  3.2.3.4  περίπτωση  β΄  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  αυτό  δεν  καλύπτει  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους 3.2.3.1 και 3.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3.2.3.4, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού





οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.

Οι  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  παρέχουν,  όπου  κρίνεται  αναγκαίο,  επίσημη  δήλωση  στην  οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3.2.3.1 και
3.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3.2.3.4.

Για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου  3.2.3.4  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος
οικονομικού  φορέα  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο
λόγοι αποκλεισμού.

γ) για  την  παράγραφο  3.2.3.5,  δικαιολογητικά  ονομαστικοποίησης  των  μετοχών,  εφόσον  ο
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που
είναι  εισηγμένες  στο  Χρηματιστήριο  της  χώρας  εγκατάστασής  τους  και  υποβάλλουν  περί  τούτου
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας,
από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα
στοιχεία  αυτά είναι  καταχωρημένα στο  βιβλίο  μετόχων της εταιρείας,  το  πολύ τριάντα εργάσιμες
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της
έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας,
από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  οι  μετοχές  είναι  ονομαστικές,  αναλυτική  κατάσταση  μετόχων,  με
αριθμό  των  μετοχών  του  κάθε  μετόχου,  όπως  τα  στοιχεία  αυτά  είναι  καταχωρημένα  στο  βιβλίο
μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς
ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των
μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της
προσφοράς.

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της
δεν  έχει  ονομαστικές  μετοχές,  υποβάλλει  βεβαίωση  περί  μη  υποχρέωσης  ονομαστικοποίησης  των
μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη
δήλωση  του  διαγωνιζόμενου,  έγκυρη  και  ενημερωμένη  κατάσταση  μετόχων  που  κατέχουν
τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με
1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν
δεν προσκομισθεί  κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι
αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η  αναθέτουσα  αρχή  δεν  υπεισέρχεται  στην  κρίση  της  ως  άνω  αιτιολογίας.  Δύναται,  ωστόσο,  να
αποδείξει  τη  δυνατότητα  υποβολής  της  κατάστασης  μετόχων,  και  μόνο  στην  περίπτωση  αυτή  η
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση
των  μητρώων  του  ν.  3310/2005  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  ν.  3414/2005»  η  οποία  εκδόθηκε
κατ’εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 του ν. 3310/2005, και

δ)  για την παράγραφο 3.2.3.9.  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον
αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή





εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.2. Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  της  παραγράφου  3.2.4.  (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν:

Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο  ή πιστοποιητικό που
εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων.

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

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

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 3.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων
οικονομικών χρήσεων, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης
των δραστηριοτήτων του, στις περιπτώσεις που παρίσταται σχετική εκ του νόμου υποχρέωση προς
δημοσίευση ισολογισμών στη χώρα του υποψηφίου.

Εάν  ο  οικονομικός  φορέας,  για  βάσιμο  λόγο,  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα  ανωτέρω
δικαιολογητικά,  μπορεί  να  αποδεικνύει  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  του  επάρκεια  με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Β.4.  Για  την  απόδειξη  της  τεχνικής  ικανότητας  της  παραγράφου  3.2.6  οι  οικονομικοί  φορείς
προσκομίζουν:

για το α:

-εάν ο αποδέκτης είναι Δημόσια Αρχή, αντίγραφα συμβάσεων και, όπου απαιτείται, βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης ή πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης από την αρμόδια Αρχή,

-εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, είτε αντίγραφα από επίσημα παραστατικά , είτε εφόσον  δεν
προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με Υπεύθυνη Δήλωση Βεβαίωση
του αποδέκτη των Υπηρεσιών.

για το β:

-ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο 

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης
και  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,
συγκρότηση  Δ.Σ.  σε  σώμα,  σε  περίπτωση  Α.Ε.,  κλπ.,  ανάλογα  με  τη  νομική  μορφή  του
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.),
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και
των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.





Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης
που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του παραρτήματος
VII του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  μπορούν να  προσκομίζουν  στις  αναθέτουσες  αρχές
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον
αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη  εγγραφή στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται  από τον οργανισμό πιστοποίησης,  συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας
όσον  αφορά  τις  απαιτήσεις  ποιοτικής  επιλογής,  τις  οποίες  καλύπτει  ο  επίσημος  κατάλογος  ή  το
πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

α) η αναθέτουσα αρχή, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλει
γραπτό αίτημα προς  τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και  Συντονισμού  του Σώματος  Επιθεώρησης
Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής
προστίμου  που  έχουν  εκδοθεί  σε  βάρος  εκάστου  των  υποψήφιων  εργολάβων.  Το  πιστοποιητικό
αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος.
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει
στη σύναψη της σύμβασης.

β) για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής
Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης
προσκομίζουν  υποχρεωτικά  ένορκη  βεβαίωση  του  νομίμου  εκπροσώπου  αυτών  ενώπιον
συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της
εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με  την παράγραφο 3.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

3.3 Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,
ήτοι η μεγαλύτερη προσφερόμενη τιμή (μεγαλύτερη προσφορά).

3.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

3.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5
και  3.4.6  κατωτέρω της  παρούσας  διακήρυξης,  για  όλες  τις  περιγραφόμενες  υπηρεσίες.  Προσφορές  που
αφορούν  σε  επιμέρους  τμήματα  της  προκηρυσσόμενης  Σύμβασης  Παραχώρησης  απορρίπτονται  ως
απαράδεκτες.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 





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

Στον  ηλεκτρονικό  τόπο  του  διαγωνισμού  είναι  αναρτημένο  έντυπο  με  Οδηγίες  Ορθής  Κατάρτισης
Ηλεκτρονικής Προσφοράς του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με σκοπό την παροχή πρόσθετων οδηγιών ορθής συμπλήρωσης της
ηλεκτρονικής προσφοράς, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης/επίλυσης των συνηθισμένων ζητημάτων
κατά την κατάρτιση και προσπάθεια υποβολής της.

Εκπαίδευση οικονομικών φορέων:  Όσοι  υποψήφιοι  οικονομικοί  φορείς  επιθυμούν να  εκπαιδευτούν  στον
τρόπο υποβολής προσφοράς τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, καλούνται να υποβάλλουν τα
αιτήματά  τους  για  εκπαίδευση  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του
συστήματος,  συμπληρώνοντας  το  ΕΝΤΥΠΟ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ,  το  οποίο  βρίσκεται
αναρτημένο στο παράθυρο «Συνημμένα αρχεία» στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού, σε επεξεργάσιμη
μορφή.  Εν  συνεχεία,  η  Aναθέτουσα  Αρχή  αποστέλλει  έγκαιρα  τα  αιτήματα  στη  διεύθυνση  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου vendor.esidis@eprocurement.gov.gr, ώστε να καθοριστεί ο χρόνος και ο τόπος εκπαίδευσης. Η
εκπαίδευση παρέχεται είτε στις εγκαταστάσεις του Διαχειριστή του Υποσυστήματος με φυσική παρουσία, είτε
απομακρυσμένα με ηλεκτρονικά μέσα τηλεκπαίδευσης.

3.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

3.4.2.1 Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από τους  ενδιαφερόμενους  ηλεκτρονικά,  μέσω του ΕΣΗΔΗΣ,
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί στην απόφαση Δημάρχου, στην ελληνική
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και
37  και  την  Υπουργική  Απόφαση  αριθμ.  64233/2021  (ΦΕΚ  2453  Β΄/09.06.21)  ΚΥΑ  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  που
υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε
από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης,  ο οποίος περιλαμβάνεται  στον κατάλογο εμπίστευσης  που
προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014
και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016
και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

3.4.2.2 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ
με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και
το άρθρο 10 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. 

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας
βίας,  η  αναθέτουσα αρχή λαμβάνει  άμεσα όλα τα απαιτούμενα  μέτρα κυρίως για την  τήρηση του
ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών όπως ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής
ημερομηνίας  και  η  δημοσίευσή  της.  Η  ανωτέρω  αδυναμία  πιστοποιείται,  από  τον  Διαχειριστή  του
Υποσυστήματος.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  λαμβάνοντας  υπόψη  την  πιστοποίηση  τεχνικής  αδυναμίας
λειτουργίας του Υποσυστήματος,  σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο,  ρυθμίζει,  με  αιτιολογημένη
απόφασή της,  τα της συνέχειας των διαδικασιών που επηρεάστηκαν κατά το χρονικό διάστημα της
δυσλειτουργίας του Υποσυστήματος, είτε με κατάλληλες ενέργειες από εξουσιοδοτημένο χρήστη της
αναθέτουσας αρχής, είτε όταν αυτό δεν είναι εφικτό, από τον Διαχειριστή του Υποσυστήματος, κατόπιν
σχετικού αιτήματος της αναθέτουσας αρχής, που υποβάλλεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.





3.4.2.3 Οι  οικονομικοί  φορείς  υποβάλλουν με  την  προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με  τις
διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά», στον οποίο
περιλαμβάνεται  το  σύνολο  των  κατά  περίπτωση  απαιτούμενων  δικαιολογητικών  και  η  τεχνική
προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β)  έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»,  στον  οποίο  περιλαμβάνεται  η
οικονομική  προσφορά του οικονομικού φορέα και  το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων
δικαιολογητικών. 

Από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές,
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις
σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την  εμπιστευτικότητα  της
συγκεκριμένης πληροφορίας.

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

3.4.2.4 Εφόσον  οι  Οικονομικοί  Φορείς  καταχωρίσουν  τα  στοιχεία,  μεταδεδομένα  και  συνημμένα
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής
προσφοράς  τους στις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του ΕΣΗΔΗΣ,  στην  συνέχεια,  μέσω
σχετικής  λειτουργικότητας,  εξάγουν  αναφορές  (εκτυπώσεις)  σε  μορφή  ηλεκτρονικών  αρχείων  με
μορφότυπο  PDF,  τα  οποία αποτελούν συνοπτική  αποτύπωση  των καταχωρισμένων  στοιχείων.  Τα
ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό
Φορέα  στους  αντίστοιχους  υποφακέλους.  Επισημαίνεται  ότι  η  εξαγωγή  και  η  επισύναψη  των
προαναφερθέντων  αναφορών  (εκτυπώσεων)  δύναται  να  πραγματοποιείται  για  κάθε  υποφακέλο
ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.

Στη  συνέχεια  της  επιτυχούς  έκβασης  των προαναφερθέντων,  στην  προηγούμενη  παράγραφο  του
παρόντος άρθρου ελέγχων,  το Υποσύστημα επιβεβαιώνει  ηλεκτρονικά,  μέσω σχετικής οθόνης της
διεπαφής του χρήστη, την επιτυχή υποβολή της προσφοράς και παράλληλα η κατάστασή της αλλάζει
από  «Προσχέδιο» σε  «Ενεργή».  Επίσης  αποστέλλεται  επικουρικά  στον  οικονομικό  φορέα σχετικό
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε αντίθετη περίπτωση το Υποσύστημα παράγει σχετικό μήνυμα
σφάλματος και ο προσφέρων καλείται να θεραπεύσει το σχετικό σφάλμα με ενέργειες του, αναλόγως
του είδους του σφάλματος και σύμφωνα με τα εγχειρίδια και τους οδηγούς που αφορούν στη χρήση
του Υποσυστήματος.

3.4.2.5 Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

3.4.2.5.1 Τα έγγραφα  που καταχωρίζονται  στην  ηλεκτρονική  προσφορά,  και  δεν  απαιτείται  να
προσκομισθούν  και  σε  έντυπη  μορφή, γίνονται  αποδεκτά  κατά  περίπτωση,  σύμφωνα  με  τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις: 

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων
που  φέρουν  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  σφραγίδα  και,  εφόσον  πρόκειται  για  αλλοδαπά  δημόσια
ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),





δ) είτε  της  παρ.  2  του  άρθρου  37  του  ν.  4412/2016,  περί  χρήσης  ηλεκτρονικών  υπογραφών  σε
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, 

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και
άλλα  έντυπα,  εταιρικά  ή  μη,  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο,  δηλαδή  έντυπα  με  αμιγώς  τεχνικά
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 

3.4.2.5.2 Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών  προσκομίζονται με ευθύνη του
οικονομικού φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων
22,  2ος όροφος),  σε  έντυπη  μορφή  και  σε  κλειστό-ούς  φάκελο-ους,  στον  οποίο  αναγράφεται  ο
αποστολέας, και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, καθώς και ο
τίτλος του διαγωνισμού,  τα στοιχεία  της  ηλεκτρονικής  προσφοράς  του,  τα  οποία  απαιτείται  να
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η  πρωτότυπη  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  πλην  των  περιπτώσεων  που  αυτή  εκδίδεται
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν  επικυρωθεί  από δικηγόρο ή  δεν  φέρουν θεώρηση από
υπηρεσίες  και  φορείς  της  περίπτωσης  α  της  παρ.  2  του  άρθρου  11  του  ν.  2690/1999  ή  δεν
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης  (Apostille),  ή
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016
και τα αναλυτικά αναφερόμενα στην παράγραφο 3.1.2 της παρούσας.

Διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών της προσφοράς

i. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με
Apostille ή  Προξενική  Θεώρηση)  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  όταν  καλύπτονται  από  διμερείς  ή
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ
Ελλάδας  και  Κύπρου  –  05.03.1984»  (κυρωτικός  ν.1548/1985,  «Σύμβαση  περί  απαλλαγής  από  την
επικύρωση  ορισμένων  πράξεων  και  εγγράφων  –  15.09.1977»  (κυρωτικός  ν.4231/2014)).  Επίσης
απαλλάσσονται  από  την  απαίτηση  επικύρωσης  ή  παρόμοιας  διατύπωσης  δημόσια  έγγραφα  που
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

ii. Επίσης,  γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  εγγράφων  που  έχουν  εκδοθεί  από
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

iii. Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται,





με  ευθύνη  του  οικονομικού  φορέα,  σε  κλειστό  φάκελο,  στον  οποίο  αναγράφεται  ο  αποστολέας,  τα
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

iv. Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.
Το  βάρος  απόδειξης  της  έγκαιρης  προσκόμισης  φέρει  ο  οικονομικός  φορέας.  Το  εμπρόθεσμο
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού
αποστολής κατά περίπτωση.

v. Στην  περίπτωση  που  επιλεγεί  η  αποστολή  του  φακέλου  της  εγγύησης  συμμετοχής  ταχυδρομικώς,  ο
οικονομικός  φορέας  αναρτά,  εφόσον  δεν  διαθέτει  αριθμό  έγκαιρης  εισαγωγής  του  φακέλου  του  στο
πρωτόκολλο  της  αναθέτουσας  αρχής,  το  αργότερο  έως  την  ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης  των
προσφορών,  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»,  τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

3.4.3 Απόσυρση Προσφοράς

Ο οικονομικός φορέας δύναται να αποσύρει την προσφορά του έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Για την απόσυρση της προσφοράς,
σύμφωνα  με  το  προηγούμενο  εδάφιο,  ο  οικονομικός  φορέας  υποβάλλει  έγγραφη  ειδοποίηση  προς  την
Αναθέτουσα Αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου  Portable Document Format (PDF) και σύμφωνα με τις
διατάξεις των περ. β’ ή δ’ της παραγράφου  3.4.2.5.1  παρούσας, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
του Υποσυστήματος.

3.4.4 Περιεχόμενα (Υπο)Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

3.4.4.1 Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:

1) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.2.9 της
παρούσας.

2) Υπεύθυνη δήλωση του Διαγωνιζομένου, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

α) έχει λάβει πλήρη γνώση των Εγγράφων του Διαγωνισμού, των όρων και των διατάξεών τους, τα
οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα,

β) έχει λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών παροχής των εν θέματι  υπηρεσιών, σύμφωνα με την
παράγραφο 1.7.3 της παρούσας Διακήρυξης, και

γ) παραιτείται κάθε δικαιώματος αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για οποιαδήποτε
δαπάνη ή ζημία, που τυχόν υποστεί, λόγω της προετοιμασίας και υποβολής της προσφοράς του,
της συμμετοχής του στον παρόντα Διαγωνισμό και για οποιαδήποτε άλλη θετική ή αποθετική ζημία
του.

3) Υπεύθυνη δήλωση του Διαγωνιζομένου, στην οποία θα δηλώνεται ότι, με μέριμνα και δαπάνη του,
θα συνάψει με ασφαλιστική εταιρεία, ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, το οποίο και θα
καταθέσει κατά την υπογραφή της Σύμβασης, καθώς και ότι α) δεν θα υπάρχει κενό στην ασφαλιστική
κάλυψη,  β)  θα  προσκομίζει  το  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  της  επόμενης  ασφαλιστικής  περιόδου
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη του εν ισχύο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με δική του





ευθύνη και επί ποινή των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22
του Ν.1599/1986 όπως ισχύει.

4) Την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.2.2 της παρούσας Διακήρυξης.

5) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση ή και διαδικασία εξυγίανσης συναλλαγής, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέσα στο
τελευταίο τρίμηνο πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού.

6) Ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου ότι δεν οφείλει.

3.4.4.2 Τεχνική Προσφορά

H τεχνική προσφορά θα  πρέπει να καλύπτει  όλες τις  απαιτήσεις  και  τεχνικές  προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με τα Παραρτήματα II, III και IV της παρούσας Διακήρυξης, και
περιλαμβάνει  έγγραφα  ή/και  δικαιολογητικά,  με  τα  οποία  θα  περιγράφονται  ακριβώς  πώς  οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές πληρούνται, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί
η καταλληλόλητα των προς παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα ως
άνω Παραρτήματα.

3.4.5 Περιεχόμενα (Υπο)Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει το «Έντυπο Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς» που
προσαρτάται στην παρούσα ως Παράρτημα VIII και στο οποίο υποχρεωτικά αναγράφεται το Εφάπαξ Μηνιαίο
Αντάλλαγμα (ΕΦΜΑ), σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2 της παρούσας. Η τιμή του παρεχόμενου Εφάπαξ
Μηνιαίου Ανταλλάγματος δίνεται σε ευρώ και δεν θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι μικρότερη από
τις ενενήντα χιλιάδες τριακόσια εξήντα Ευρώ (90.360,00€) κατ’έτος.

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Υπέρ τρίτων κρατήσεις:  Μηνιαίες νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων ( 0,1% επί της συμβατικής
αξίας  εκτός  Φ.Π.Α.  υπέρ  της  ΕΑΔΗΣΥ)  πλέον  του  νομίμου  τέλος  χαρτοσήμου  3%  και  της  επ'  αυτού  20%
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ) (Συνολικό ποσοστό   0,13468%   επί της ανωτέρω μηνιαίας αμοιβής αναδόχου χωρίς ΦΠΑ  ).

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα
από το σύστημα. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.

Οι συμμετέχουσες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης (εργολάβοι), επί ποινή αποκλεισμού,
υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής:

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

δ)  Το  ύψος  του  προϋπολογισμένου  ποσού  που  αφορά  τις  πάσης  φύσεως  νόμιμες  αποδοχές  αυτών  των
εργαζομένων.

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.





στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.

Τα ανωτέρω στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού, εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους. 

Πρέπει  επίσης  να  υπολογίζουν  εύλογο  ποσοστό  διοικητικού  κόστους  παροχής  των  υπηρεσιών  τους,  των
αναλωσίμων,  του  εργολαβικού  τους  κέρδους  και  των  νόμιμων  υπέρ  Δημοσίου  και  τρίτων  κρατήσεων.
Επιπροσθέτως,  υποχρεούνται  να  επισυνάπτουν  στην  προσφορά  αντίγραφο  της  συλλογικής  σύμβασης
εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενoι.

3.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριακοσίων
εξήντα πέντε (365) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Προσφορά η οποία ορίζει  χρόνο ισχύος  μικρότερο από τον  ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται  ως μη
κανονική.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν  από  τη  λήξη  της,  με  αντίστοιχη  παράταση  της  εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα  στην  παράγραφο  2.2.2  της  παρούσας,  κατ'  ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της
ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος
των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

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

Σε  περίπτωση  που  λήξει  ο  χρόνος  ισχύος  των προσφορών  και  δεν  ζητηθεί  παράταση  της  προσφοράς,  η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το
δημόσιο  συμφέρον,  να  ζητήσει  εκ  των  υστέρων  από  τους  οικονομικούς  φορείς  που  συμμετέχουν  στη
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

3.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών

Η 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  3.4.1  (Γενικοί  όροι  υποβολής  προσφορών),  3.4.2  (Χρόνος  και  τρόπος
υποβολής  προσφορών),  3.4.4  (Περιεχόμενο  υποφακέλου  Α΄),  3.4.5  (Περιεχόμενο  υποφακέλου  Β΄),  3.4.6
(Χρόνος ισχύος προσφορών) και 4.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά
κατακύρωσης) της παρούσας διακήρυξης.

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 τη συμπλήρωσή της.

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.

δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.

ε)  Η  οποία  υποβάλλεται  από  έναν  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλει  δύο  ή  περισσότερες  προσφορές.  Ο
περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην
περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.





στ) Η οποία είναι υπό αίρεση, ή

ζ)  Η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους της σύμβασης.

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το
κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση
με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  υποχρεώσεις
της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας
διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους,
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή
η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις  απαιτήσεις  των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,  σύμφωνα με τις
παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.





4. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

4.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

4.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ,  για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο  όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής  (Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού),  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 36 παρ. 4 εδ. δ΄ του ν. 4413/2016 και το άρθρο
16 της υπ’ αρ. 64233/2021/215 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, ως εξής:

Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  Προσφορά»  και  του
(υπό)φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»,  μετά  την  παρέλευση  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  την
καταληκτική ημερομηνία προσφορών. 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

4.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων  της, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών:

Η  αναθέτουσα  αρχή,  τηρώντας  τις  αρχές  της  ίσης  μεταχείρισης  και  της  διαφάνειας,  ζητά  από  τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι
ή  εμφανίζονται  ελλιπείς  ή  λανθασμένες,  συμπεριλαμβανομένων  εκείνων  στο  ΕΕΕΣ,  ή  όταν  λείπουν
συγκεκριμένα  έγγραφα,  να  υποβάλλουν,  να  συμπληρώνουν,  να  αποσαφηνίζουν  ή  να  ολοκληρώνουν  τις
σχετικές  πληροφορίες  ή  τεκμηρίωση,  εντός  προθεσμίας  όχι  μικρότερης  των  δέκα  (10)  ημερών  και  όχι
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.
Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η
προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά
εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής
προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση
ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Η  δυνατότητα  αυτή  παρέχεται  για  τη  διόρθωση  ή  συμπλήρωση  επιμέρους  σημείων  των  στοιχείων  που
περιλαμβάνονται σε ένα φάκελο υποψηφιότητας, αρκεί να μην τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού
φορέα με τέτοιο τρόπο ώστε να του δίνεται αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι  των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.

Ειδικότερα:

α) Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα
με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της
έντυπης  εγγύησης  συμμετοχής,  μέχρι  την  ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης,  η  Επιτροπή  Διενέργειας
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. 

Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνεται  το  ανωτέρω
πρακτικό.  Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς  του παρόντος εδαφίου εκδίδεται  πριν  από την έκδοση
οποιασδήποτε  άλλης  απόφασης  σχετικά  με  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  της  οικείας  διαδικασίας
ανάθεσης  σύμβασης  και  κοινοποιείται  σε  όλους  τους  προσφέροντες,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή.





Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής  και  εν  συνεχεία  στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των
προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των
προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και
των τεχνικών προσφορών.

γ) Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών
προσφορών  των  προσφερόντων,  των  οποίων  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  και  η  τεχνική  προσφορά
κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει  πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά
μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και
την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

- Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η
Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ,  να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά  τους,  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας,  κατά  ανώτατο  όριο  είκοσι  (20)  ημερών  από  την
κοινοποίηση  της  σχετικής  πρόσκλησης.  Στην  περίπτωση  αυτή  εφαρμόζονται  τα  άρθρα  88  και  89  ν.
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.

- 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
Διενέργειας Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Στη  συνέχεια,  εφόσον  το  αποφαινόμενο  όργανο  της  αναθέτουσας  αρχής  εγκρίνει  τα  ανωτέρω  πρακτικά
εκδίδεται  απόφαση  για  τα  αποτελέσματα  όλων  των  ανωτέρω  σταδίων  («Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»,
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη
πλειοδότη  στον  οποίον  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινός  ανάδοχος»)  να  υποβάλει  τα
δικαιολογητικά  κατακύρωσης,  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στο  άρθρο  103  και  την  παράγραφο  3.2  της
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 

Η  απόφαση  έγκρισης  των  πρακτικών  δεν  κοινοποιείται  στους  προσφέροντες  και  ενσωματώνεται  στην
απόφαση κατακύρωσης.

4.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

4.2.1 Μετά  την  ολοκλήρωση  αξιολόγησης  των  προσφορών,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  αποστέλλει  σχετική
ηλεκτρονική  πρόσκληση  μέσω  του  συστήματος  στον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η
κατακύρωση  («προσωρινό  ανάδοχο»),  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  και  τον  καλεί  να  υποβάλει  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών  από  την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα
πρωτότυπα  ή  αντίγραφα,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  ν.  4250/2014  (Α΄  74)  όλων  των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 3.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία
για  τη  μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  της παραγράφου 3.2.3  της διακήρυξης,  καθώς  και  για  την
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 3.2.8 αυτής.





Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν
σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο  PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο
3.4.2.5 της παρούσας.

Εντός  της  ανωτέρω προθεσμίας  και  το  αργότερο  έως  την  τρίτη  εργάσιμη  ημέρα  από την  καταληκτική
ημερομηνία ηλεκτρονικής  υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης,  προσκομίζονται  με ευθύνη του
οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στο Γενικό Πρωτόκολλο
του  Δήμου  Αθηναίων  (Λιοσίων  αρ.  22,  2ος όροφος,  ώρες:  08:00  –  15:00),  στον  οποίο  αναγράφεται  ο
αποστολέας,  τα  στοιχεία  του  Διαγωνισμού  και  ως  παραλήπτης  η  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού,  τα
στοιχεία και  δικαιολογητικά,  τα οποία απαιτείται  να  προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή
ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 3.4.2.5.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η
αναθέτουσα  αρχή  καλεί  τον  προσωρινό  ανάδοχο  να  προσκομίσει  τα  ελλείποντα  δικαιολογητικά  ή  να
συμπληρώσει  τα  ήδη  υποβληθέντα  ή  να  παράσχει  διευκρινήσεις  με  την  έννοια  του  άρθρου  102  του  ν.
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

4.2.2 Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την Αναθέτουσα Αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας,
συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 

Στην  περίπτωση  αυτή  η  αναθέτουσα  αρχή  παρατείνει  την  προθεσμία  υποβολής  αυτών,  για  όσο  χρόνο
απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. 

Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την
υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση
ήδη  υποβληθέντων  δικαιολογητικών,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  102  του  ν.  4412/2016,  ως  ανωτέρω
προβλέπεται. 

Η  παρούσα  ρύθμιση  εφαρμόζεται  αναλόγως  και  όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  ζητήσει  την  προσκόμιση  των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

4.2.3 Απόρριψη προσφοράς αναδόχου

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

i)  κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που  δηλώθηκαν  με  το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά
στοιχεία, 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  τις  παραγράφους  3.2.3.  (λόγοι  αποκλεισμού)  και  3.2.4  -  3.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
ότι  πληροί,  οι  οποίες  επήλθαν ή για τις  οποίες  έλαβε  γνώση μετά την  δήλωση και  μέχρι  την ημέρα της
σύναψης  της  σύμβασης  (οψιγενείς  μεταβολές),  δεν  καταπίπτει  υπέρ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  η  εγγύηση
συμμετοχής του.





Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  υποβάλλει  αληθή  ή  ακριβή  δήλωση  ή δεν  προσκομίσει  ένα  ή
περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι:  α)  δεν  βρίσκεται  σε  μία  από  τις
καταστάσεις της παραγράφου 3.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής
επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2.4 -3.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η
διαδικασία ματαιώνεται. 

4.2.4 Ολοκλήρωση ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης

Η διαδικασία ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού-γνωμοδότησης
από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4.2 της παρούσης, και τη διαβίβασή του στην Οικονομική Επιτροπή για
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων της παραγράφου 3.3 της παρούσας διακήρυξης.

Επισημαίνεται  ότι  :   Η  αναθέτουσα  αρχή,  αιτιολογημένα  και  κατόπιν  γνώμης  της  αρμόδιας  Επιτροπής
Διενέργειας  Διαγωνισμού μπορεί  να  κατακυρώσει  τη  σύμβαση  για  ολόκληρη  ή  μεγαλύτερη  ή  μικρότερη
ποσότητα  παρεχόμενων  υπηρεσιών,  από  αυτήν  που  καθορίζεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης,  εφόσον  ο
σχετικός όρος έχει  περιληφθεί  σε  αυτά.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί  να κατακυρώσει  τη σύμβαση για το
ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων
υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.

4.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης παραχώρησης

4.3.1 Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής
επικυρώνονται  με  την  απόφαση  κατακύρωσης,  στην  οποία  ενσωματώνεται  η  απόφαση  έγκρισης  των
πρακτικών  των  περ.  α  &  β  της  παρ.  2  του  άρθρου  100  του  ν.  4412/2016  (περί  αξιολόγησης  των
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς
φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της
παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά
οι  προθεσμίες  για  την  αναστολή  της  σύναψης  σύμβασης,  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  360  έως  372  του  ν.
4412/2016,  μαζί  με  αντίγραφο  όλων  των  πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των
προσφορών,  και,  επιπλέον,  αναρτά  τα  δικαιολογητικά  του  προσωρινού  αναδόχου  στα  «Συνημμένα
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

4.3.2 Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της
αναθέτουσας αρχής. 

4.3.3 Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την
παράγραφο 4.7 της παρούσας. 

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

4.4 Ολοκλήρωση διαγωνισμού

4.4.1 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας κατακύρωσης – σύναψης της Σύμβασης Παραχώρησης,
ο Προσωρινός Ανάδοχος καθίσταται Ανάδοχος της Σύμβασης Παραχώρησης με την επιφύλαξη των οριζόμενων
στην παράγραφο 4.5 της παρούσας διακήρυξης.

4.4.2 Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει Αποδεκτή
Προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4413/2016, πέραν από τον Προσωρινό Ανάδοχο.





4.4.3 Η  εν  λόγω  απόφαση  αναφέρει  την  προθεσμία  για  την  αναστολή  της  σύναψης  της  Σύμβασης
Παραχώρησης σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 κατωτέρω.

4.4.4 Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα υποβάλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο όλα
τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία του Διαγωνισμού για να διεξαχθεί ο έλεγχος νομιμότητας της Σύμβασης
Παραχώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4129/2013.

4.4.5 Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα
κάτωθι:

4.4.5.1 άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 4.8 της
παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών και

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

4.4.6 Μετά την  έκδοση της Πράξης  του Ελεγκτικού Συνεδρίου με  την  οποία κρίνεται  ότι  δεν  κωλύεται  η
υπογραφή  της  Σύμβασης  Παραχώρησης,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  προσκαλεί  τον  Ανάδοχο  να  προβεί,  εντός
προθεσμίας  τριάντα  (30)  ημέρων,  η  οποία  δύναται  να  παρατείνεται  κατά  την  απόλυτη  διακριτική  της
ευχέρεια, στα ακόλουθα:

4.4.6.1 Να περιβληθεί την αναγκαία νομική μορφή, εφόσον πρόκειται για Ένωση.

4.4.6.2 Να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης.

4.4.6.3 Να υποβάλει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των Όρων της Σύμβασης Παραχώρησης,
σύμφωνα με την παράγραφο 4.3 της παρούσας.

4.4.6.4 Να υποβάλει, ενδεχομένως, ορισμένα εκ των δικαιολογητικών κατακύρωσης της παραγράφου
4.3 της παρούσας, η ισχύς των οποίων έχει τυχόν λήξει και χρήζουν επικαιροποίησης.

4.4.7 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώσει μία εκ των ανωτέρω υποχρεώσεων της παραγράφου
4.4.6  της  παρούσας,  κηρύσσεται  έκπτωτος με  απόφαση της  Αναθέτουσας  Αρχής,  καταπίπτει  η  Εγγυητική
Επιστολή Συμμετοχής του Προσωρινού Αναδόχου και η Αναθέτουσα Αρχή με απόφασή της καλεί το Δεύτερο
στην Κατάταξη Διαγωνιζόμενο, ο οποίος καθίσταται πλέον Προσωρινός Ανάδοχος.

4.5 Ματαίωση Διαδικασίας

4.5.1 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  46  του  Ν.4413/2016,  μετά  από  γνώμη  της
αρμόδιας  Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε
οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  μπορεί,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου  οργάνου,  να
ακυρώσει  μερικώς  τη  διαδικασία  ή  να  αναμορφώσει  ανάλογα  το  αποτέλεσμά  της  ή  να  αποφασίσει  την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα,  η  αναθέτουσα  αρχή  ματαιώνει  τη  διαδικασία  σύναψης  όταν  αυτή  αποβεί  άγονη  είτε  λόγω
αποκλεισμού όλων των υποψηφίων ή προσφερόντων είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς ή απόρριψης όλων
των προσφορών.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, β) αν
η  προσφορά  κριθεί  ως  μη  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη,  γ)  αν  η  εκτέλεση  του  συμβατικού
αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα ή δ) αν μεταβλήθηκαν
ουσιωδώς οι οικονομικές ή οι τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης ή συντρέχουν
λόγοι ανώτερης βίας, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η εκτέλεση της σύμβασης, ε) για άλλους επιτακτικούς
λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

4.5.2 Η  αναθέτουσα  αρχή  ή  ο  αναθέτων  φορέας  διατηρεί,  επίσης,  το  δικαίωμα,  μετά  από  γνώμη  του
αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με την ακύρωση ή τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης και





την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας ανάθεσης με τροποποίηση ή μη των όρων της, ή να
διενεργήσει  νέα  διαδικασία  ανάθεσης  χωρίς  δημοσίευση  προκήρυξης,  εφόσον  στην  τελευταία  αυτή
περίπτωση πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν.4413/2016.

4.6 Δαπάνες Διαγωνιζόμενων

Οι  δαπάνες  που  αφορούν  στην  κατάρτιση  και  υποβολή  των  Δεσμευτικών  Προσφορών  βαρύνουν  τους
Διαγωνιζόμενους.

Η  συμμετοχή  των  Διαγωνιζόμενων  στο  Διαγωνισμό  δεν  τους  παρέχει  οποιοδήποτε  δικαίωμα  έγερσης
απαιτήσεων,  συμπεριλαμβανομένης,  χωρίς  περιορισμό,  της  αποζημίωσης  ή  απόδοσης  δαπανών  που
συνδέονται  με  τη  συμμετοχή  ή  την  υποβολή  προσφοράς  για  την  παροχή  των  εν  θέματι  υπηρεσιών  σε
οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού.

Ομοίως,  καμία  αξίωση  για  αποζημίωση  ή  απόδοση  δαπανών  δεν  θα  ληφθεί  υπ’όψη  και  κανένας
Διαγωνιζόμενος  δεν  δικαιούται  να  προβάλει  παρόμοια  αξίωση,  εάν  η  Αναθέτουσα  Αρχή  απορρίψει  τον
Διαγωνιζόμενο ή εάν για οποιονδήποτε λόγο αποφασίσει ότι η διαδικασία του Διαγωνισμού θα πρέπει να
ματαιωθεί, ακυρωθεί ή επαναληφθεί.

4.7 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

4.7.1 Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η σύμβαση παραχώρησης, και
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει
δικαίωμα  να  προσφύγει  στην  Ενιαία  Αρχή  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΑΔΗΣΥ),  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα
οριζόμενα στα άρθρα 345επ. ν. 4412/2016 και 1επ. π.δ. 39/2017 όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 4912/2022,
στρεφόμενος  με  προδικαστική  προσφυγή,  κατά  πράξης  ή  παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

4.7.2 Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του
παραρτήματος Ι του π.δ. 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου
διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα» προς
την παραχωρούσα/αναθέτουσα αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το
άρθρο  15  της ΚΥΑ  ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια  Έργα,  κοινοποιείται  δε  με  μήνυμα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  στην
ΕΑΔΗΣΥ. 

4.7.3  Σε  περίπτωση  προσφυγής  κατά  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της
προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α)  δέκα (10)  ημέρες  από την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

(γ)  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  πλήρη,  πραγματική  ή  τεκμαιρόμενη,  γνώση  της  πράξης  που  βλάπτει  τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε  περίπτωση  παράλειψης  που  αποδίδεται  στην  αναθέτουσα  αρχή,  η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης
παράλειψης.

4.7.4  Οι νόμιμες προθεσμίες για την υποβολή προδικαστικών προσφυγών, παρεμβάσεων και υπομνημάτων
αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν





όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

4.7.5  Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 ν. 4412/2016. Η
επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται:  α)  σε  περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής  του,  β)  όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  ανακαλεί  την  προσβαλλόμενη  πράξη  ή  προβαίνει  στην
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση
παραίτησης  του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και  δέκα (10)  ημέρες από την κατάθεση της
προσφυγής.

4.7.6 Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης  επί  ποινή  ακυρότητας,  η  οποία  διαπιστώνεται  με  απόφαση  της  ΕΑΔΗΣΥ μετά  από  άσκηση
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η
άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  δεν  κωλύει  την  πρόοδο  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας,  υπό  την
επιφύλαξη  χορήγησης  από  το  Κλιμάκιο  προσωρινής  προστασίας  σύμφωνα  με  το  άρθρο  366  παρ.  1-2  ν.
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.

4.7.7 Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,
μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»: 

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει
το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία
εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα
κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση
Απόψεών  της  επί  της  προσφυγής.  Στην  Έκθεση  Απόψεων  η  παραχωρούσα/αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να
παραθέσει  αρχική  ή  συμπληρωματική  αιτιολογία  για  την  υποστήριξη  της  προσβαλλόμενης  με  την
προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα
από την κατάθεσή τους.

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο
εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής.

4.7.8  Με πράξη του προεδρεύοντος του Κλιμακίου ορίζεται η ημέρα και η ώρα εξέτασης της προσφυγής, η
οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής της. Η
ΕΑΔΗΣΥ αποφαίνεται  αιτιολογημένα  επί  της  βασιμότητας  των προβαλλόμενων  πραγματικών  και  νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της,
η  οποία  εκδίδεται  μέσα  σε  αποκλειστική  προθεσμία  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  ημέρα  εξέτασης  της
προσφυγής.

4.7.9  Η  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  των  ένδικων
βοηθημάτων  της αίτησης  αναστολής  και  της  αίτησης  ακύρωσης  του  άρθρου 372 ν.  4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.

4.7.10  Σύμφωνα  με  τις  νέες  ειδικές  δικονομικές  διατάξεις  του  άρθρου  372  ν.  4412/2016  όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 ν. 4782/2021, όποιος είχε ή έχει έννομο συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη Σύμβαση Παραχώρησης / ΣΔΙΤ και υφίσταται ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από ενδεχόμενη
παραβίαση της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, δύναται: 





α) Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση
αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των αποφάσεων της ΕΑΔΗΣΥ. Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως
συμπροσβαλλόμενες  και  όλες  οι  συναφείς  προς  την  εν  λόγω  απόφαση  πράξεις  ή  παραλείψεις  της
αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί, αντιστοίχως, έως τη συζήτηση της αίτησης. Όταν η
ΕΑΔΗΣΥ  απορρίπτει  την  προδικαστική  προσφυγή,  νομιμοποιούνται  παθητικώς  τόσο  η  ΕΑΔΗΣΥ  όσο  και  η
αναθέτουσα αρχή, όμως, όταν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, νομιμοποιείται παθητικώς
μόνο η ΕΑΔΗΣΥ.

β) Το νέο ένδικο βοήθημα της αίτησης αναστολής και  ακύρωσης περιλαμβάνει  μόνο αιτιάσεις  που είχαν
προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ ή το περιεχόμενο
των αποφάσεών της. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή ασκήσει την ως άνω κοινή αίτηση, δύναται να προβάλει και
οψιγενείς ισχυρισμούς ως προς τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν, κατά
την άποψή της, αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.

γ) Η αίτηση ασκείται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης της
ΕΑΔΗΣΥ ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση απόφασης από την ΕΑΔΗΣΥ σύμφωνα με το
άρθρο 367 παρ. 1. Η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των
εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης της παρ. 1 ή από την προθεσμία για την υποβολή
υπομνημάτων.

δ) Για την άσκηση της αίτησης οι οικονομικοί φορείς καταβάλλουν παράβολο, το ύψος του οποίου ανέρχεται
σε ποσοστό 0,1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο δεν μπορεί να είναι
κατώτερο  των  πεντακοσίων  (500)  ευρώ  και  ανώτερο  των  πέντε  χιλιάδων  (5.000)  ευρώ.  Σε  περίπτωση
ακύρωσης απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, που είχε απορρίψει προσφυγή, το Δικαστήριο διατάσσει την επιστροφή
του αρχικού παραβόλου που προσκομίστηκε στην ΕΑΔΗΣΥ για το παραδεκτό της προσφυγής αυτής.

ε) Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ
του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με
προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η
άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15)
ημερών  από την  άσκηση  της  αίτησης,  εκτός  εάν  με  προσωρινή  διαταγή  το  δικαστήριο  αυτό  αποφανθεί
διαφορετικά.

στ) Επί του αιτήματος αναστολής, το δικαστήριο διατάζει τα, κατά την κρίση του, κατάλληλα ασφαλιστικά
μέτρα, χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις των διαδίκων. Διατάζει ιδίως την αναστολή ισχύος όρων της
διακήρυξης, των τευχών δημοπράτησης και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου σχετικού με τη διεξαγωγή του
διαγωνισμού,  την  αναστολή  εκτέλεσης  οποιασδήποτε  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής,  την  απαγόρευση
νομικών ή υλικών ενεργειών, την εκτέλεση των απαραίτητων θετικών πράξεων, όπως τη διατήρηση εγγράφων
και άλλων στοιχείων, καθώς και την αναστολή σύναψης της σύμβασης.

ζ) Κατά τα άλλα,  για την εκδίκαση των αντίστοιχων διαφορών, εξακολουθούν να εφαρμόζονται  οι γενικές
δικονομικές διατάξεις του π.δ. 18/1989.

4.7.11 Γίνεται μνεία ότι κάθε διαφορά που προκύψει κατά το στάδιο της εκτέλεσης της αντίστοιχης Σύμβασης
Παραχώρησης /  ΣΔΙΤ Σύμβασης θα επιλύεται  με διαιτησία σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα
ορισθούν  κατά  το  Στάδιο  ΙΙ:  Υποβολή  Δεσμευτικών  Προσφορών  –  Παραχώρηση  /  Ανάθεση  (επιλογή
Παραχωρησιούχου/Αναδόχου).





5. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Υπογραφή Σύμβασης Παραχώρησης – Εγκατάσταση Αναδόχου

Η  Σύμβαση  Παραχώρησης  θα  συναφθεί  μεταξύ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  του  Αναδόχου,  βάσει  των
στοιχείων της Προσφοράς του Αναδόχου στην Ελληνική γλώσσα.

Ο  αναδειχθείς  Ανάδοχος  της  προς  σύναψη  Σύμβασης  Παραχώρησης  υποχρεούται,  εντός  χρονικού
διαστήματος δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της έγκρισης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από
την αρμόδια προϊστάμενη Αρχή,  να προσέλθει  στην έδρα της Αναθέτουσας  Αρχής για την υπογραφή της
Σύμβασης Παραχώρησης, προσκομίζοντας την κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2 της παρούσας Εγγύηση
Καλής  Εκτέλεσης.  Σε  περίπτωση  που  δεν  καταστεί  εφικτή  η  έκδοση  της  Εγγυητικής  Επιστολής  Καλής
Εκτέλεσης,  δύναται  να παραταθεί  ο χρόνος υπογραφής της Σύμβασης  Παραχώρησης για άλλες δέκα (10)
ημέρες.

Σε περίπτωση μη υπαίτιας προσέλευσης του Αναδόχου προς υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης εντός
της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας (από τη λήξη της οποίας η υπό κρίση Σύμβαση Παραχώρησης θεωρείται
οριστικώς  καταρτισθείσα),  ο  Ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  εφαρμόζονται  τα  προβλεπόμενα  στη
παράγραφο 4.4.5 της παρούσας.

Μετά  την  υπογραφή  της  Σύμβασης  Παραχώρησης  η  Αναθέτουσα  Αρχή  προσκαλεί  τον  Ανάδοχο  σε
συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, να παραλάβει και να εγκατασταθεί
στο Β΄ Κοιμητήριο στο οποίο με μέριμνα και δαπάνες του τελευταίου είναι δυνατόν να διατηρεί και σχετικό
χώρο. Το παραπάνω χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί για άλλες πέντε (5) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο,
κατόπιν  αιτιολογημένης  απόφασης  της  Αναθέτουσας  Αρχής.  Σχετικώς  θα  συνταχθεί  σχετικό  πρωτόκολλο
εγκατάστασης του Αναδόχου. Σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν προσέλθει για την υπογραφή του
πρωτοκόλλου παραλαβής και εγκατάστασης, κηρύσσεται ως έκπτωτος.

5.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 4 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% του
συνολικού ανταλλάγματος πέντε (5) ετών ήτοι εξήντα (60) μηνών επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

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

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων
της Σύμβασης Παραχώρησης.

Η  Εγγυητική  Επιστολή  Καλής  Εκτέλεσης  καταπίπτει  σε  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  καθίσταται  έκπτωτος
(παράγραφος 5.8 της παρούσας), καθώς και σε περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η  Εγγυητική  Επιστολή  Καλής  Εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνει  αποδεκτή  πρέπει  να  περιλαμβάνει
κατ’ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.1.5 της παρούσας στοιχεία και επιπλέον τον αριθμό και
τον τίτλο της σχετικής Σύμβασης Παραχώρησης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IX της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά της.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 5.10 της παρούσας, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει μέχρι





και την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  στην  περίπτωση  παραβίασης,  από  τον  ανάδοχο,  των  όρων  της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε  περίπτωση  που  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν οι υπηρεσίες είναι διαιρετές
και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται
σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά.
Για τη σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω
σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων
και του εκπρόθεσμου.

5.3 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Η Σύμβαση Παραχώρησης που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, διέπεται
κατά σειρά ισχύος από:

1) τους όρους που θα συνομολογηθούν ρητά σε αυτήν και θα συμπεριληφθούν στα Έγγραφα της Σύμβασης,

2) τη Δεσμευτική Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου,

3) τους όρους της παρούσας Διακήρυξης,

4)  τις  διατάξεις  του  Ν.4413/2016  και  συμπληρωματικά  τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  και  του  Αστικού
Κώδικα, καθώς και

5) κάθε άλλη ειδική διάταξη που αφορά στον παρόντα Διαγωνισμό και στη Σύμβαση Παραχώρησης που θα
συναφθεί. 

5.4 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης παραχώρησης

5.4.1  Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις,  κατά  τα  οριζόμενα  στην
παράγραφο 1.7.5 της παρούσας διακήρυξης, στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου  (παρ.  3  άρθρου 29 ν.
4413/2016). 

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.

5.4.2 Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και
ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση
(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή
άλλων  κοινών  συμφερόντων,  συμπεριλαμβανομένων  και  αντικρουόμενων  επαγγελματικών  συμφερόντων)
μεταξύ  των  νομίμων  ή  εξουσιοδοτημένων  εκπροσώπων  του  καθώς  και  υπαλλήλων  ή  συνεργατών  τους
οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού





της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης
ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της,
οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο  ανάδοχος  δεν  δικαιούται  αποζηµίωσης  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  για  οποιαδήποτε  βλάβη  τυχόν
προξενηθεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και για οποιαδήποτε
εν γένει ζηµιά αυτού οφειλόµενη είτε σε αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού
του.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη
της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική
δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 

5.5 Ανάθεση εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης παραχώρησης σε υπεργολάβους

5.5.1.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 3 του
άρθρου 29 του ν. 4413/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

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

5.5.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί  περιγράφονται  στην  παράγραφο  3.2.3  και  με  τα  αποδεικτικά  μέσα  της  παραγράφου  3.2.9.2  της
παρούσας  διακήρυξης,  εφόσον το(α)  τμήμα(τα)  της  σύμβασης,  το(α)  οποίο(α)  ο  ανάδοχος  προτίθεται  να
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό
(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ.
3 του άρθρου 29 του ν. 4413/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν  από  την  ως  άνω  επαλήθευση  προκύπτει  ότι  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού  απαιτεί  ή  δύναται  να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6του άρθρου 50 του ν.
4413/2016. 

5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

5.6.1 Κατά  την  εκτέλεση  της  Σύμβασης,  ο  Ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν  από  τις
διατάξεις της φορολογικής, κοινωνικοασφαλιστικής, εργατικής, αγορανομικής, περιβαλλοντικής νομοθεσίας
καθώς και κάθε άλλης διάταξης νόμου που έχει θεσπισθεί μέσω διατάξεων της νομοθεσίας της Ένωσης, της
εθνικής  νομοθεσίας,  συλλογικών συμβάσεων  ή  των διεθνών  διατάξεων  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και
εργατικού δικαίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του Ν.4413/2016.





5.6.2 Το πρώτο Εφάπαξ Μηνιαίο Αντάλλαγμα θα καταβληθεί με την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης
και θα καταβάλλεται περαιτέρω εντός του τρίτου δεκαημέρου εκάστου μηνός, κατά τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 2.2.2 της παρούσας.

5.6.3 Ο Ανάδοχος με την υποβολή της Δεσμευτικής Προσφοράς τους και συνακόλουθα με την υπογραφή της
Σύμβασης  Παραχώρησης  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  ότι  έλαβε  γνώση  της  κατάστασης  του  χώρου,  ότι  το
αντάλλαγμα που τελικά κατακυρώθηκε είναι απολύτως δίκαιο και εύλογο και ότι ο Δήμος δεν υπέχει καμία
ευθύνη έναντι του Αναδόχου για την κατάσταση στην οποία ο τελευταίος παραλαμβάνει το χώρο.

5.6.4 Ασφάλιση προσωπικού: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει στα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία
ή  οργανισμούς  κύριας  ή/και  επικουρικής  ασφάλισης  όλο  το  προσωπικό  που  θα  απασχολεί  ο  ίδιος  ή  οι
υπεργολάβοι  του,  ανάλογα  με  την  ειδικότητα  και  σύμφωνα  με  τις  περί  των  ασφαλιστικών  ταμείων  ή
οργανισμών  διατάξεις.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  επίσης  να  έχει  ασφαλίσει  αντίστοιχα  σε  ασφαλιστικές
εταιρείες  το  εργατοτεχνικό  και  λοιπό  προσωπικό  του,  ημεδαπό  ή  αλλοδαπό,  που  δεν  υπάγεται  στις
ασφαλιστικές διατάξεις.

5.6.5 Ασφάλιση μηχανημάτων και  μεταφορικών μέσων: Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να έχει  ασφαλίσει  σε
ασφαλιστική εταιρεία τα μηχανήματα, τα αυτοκίνητα και όλα τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται
κατά τη διαδικασία παροχής των υπηρεσιών του στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης Παραχώρησης, έναντι
σωματικών βλαβών προς τρίτους, υλικών ζημιών προς τρίτους και ιδίων ζημιών.

5.6.6  Ασφάλιση  αστικής  ευθύνης: Ο  Ανάδοχος  οφείλει  -με  μέριμνα  και  δαπάνη  του-  να  συνάψει  με
ασφαλιστική  εταιρεία,  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  αστικής  ευθύνης,  το  οποίο  και  θα  καταθέσει,  κατά  την
υπογραφή της Σύμβασης.

 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 ό,τι 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,

- θα περιλαμβάνει όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου,

         της υπολοίπου ΕΣΥ και των λοιπών συμβατικών τευχών.

 Ασφαλιστικές Καλύψεις:

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και Υλικών Ζημιών:

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 εκτέλεσης της σύμβασης. 

Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες/ εγκαταστάσεις.

Όρια Αποζημίωσης Γενικής Αστικής Ευθύνης:

- Σωματικές Βλάβες κατά άτομο: 250.000,00€





- Υλικές Ζημιές σε περιουσία τρίτων κατά ατύχημα και ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων: 
100.000,00€

- Ανώτατο Όριο αποζημίωσης κατά γεγονός (Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές): 1.000.000,00€

- Ανώτατο Όριο ευθύνης της Εταιρείας για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης: 1.000.000,00€

Απαλλαγές:

0 έως 1.000,00€ εφ’ εκάστης απαίτησης

Επέκταση Κάλυψης Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης:

Καλύπτεται η υπό των Ελληνικών Νόμων προβλεπόμενη αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου, την οποία
υπέχει  υπό  την  ιδιότητα  του  εργοδότη,  έναντι  του  προσωπικού,  του  ασφαλισμένου  στο  eΕΦΚΑ για
ατυχήματα που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και εξ αφορμής αυτής στο έργο και για
πέραν των υποχρεώσεων του eΕΦΚΑ. Όρια αποζημίωσης:

- Σωματικές βλάβες κατά άτομο μέχρι 50.000,00€ – κατά γεγονός μέχρι 100.000,00€

- Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης μέχρι 150.000,00€

Τα ανώτατα όρια Εργοδοτικής Ευθύνης ισχύουν ως υπό όρια της Γενικής Αστικής Ευθύνης και δεν την
προσαυξάνουν.

H 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 (€).

 Διάρκεια Ασφάλισης:

Η Ασφάλιση θα ξεκινήσει από την ημερομηνία έναρξης  εκτέλεσης της σύμβασης (ως τέτοια ορίζεται η
ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ)
και θα έχει διάρκεια πέντε (5) έτη ήτοι εξήντα (60) μήνες.

Λόγω του ότι  τα ασφαλιστήρια συμβόλαια εκδίδονται  ετησίας διάρκειας,  ο ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει την υπεύθυνη δήλωση υπό στοιχείο 3 της παραγράφου 3.4.4.1 της παρούσας διακήρυξης,
στην οποία  δηλώνεται  ότι  α)  δεν θα υπάρχει  κενό στην ασφαλιστική κάλυψη, β)  θα προσκομίζει  το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη
λήξη του εν ισχύο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με δική του ευθύνη και επί ποινή των κυρώσεων που
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 όπως ισχύει.

Σε περίπτωση πρόκλησης συμβάντος και προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον ανάδοχο
τη σχετική με τη ζημιά κ.λπ. αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό
αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας.

5.6.7 Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  συμμορφώνεται  με  όλους  τους  όρους  και  τις  σχετικές  πολεοδομικές,
αστυνομικές, υγειονομικές ή άλλες διατάξεις και για τυχόν παράβασή τους ευθύνεται αποκλειστικώς ο ίδιος.

5.6.8 Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να επιτρέπει  καθ’όλη τη διάρκεια της Σύμβασης  Παραχώρησης και  χωρίς
περιορισμούς την παρουσία, καθ’όλη την 24ωρη λειτουργία του Β΄ Κοιμητηρίου, την επίσκεψη σε υπαλλήλους
ή άλλα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να επιθεωρούν τις εργασίες  κατά τα οριζόμενα
στις παραγράφους 5.7.3 και 5.7.4 της παρούσας διακήρυξης.

5.6.9 Ο  Ανάδοχος  βαρύνεται  με  την  καταβολή  ολόκληρου  του  τέλους  χαρτοσήμου  της  Σύμβασης
Παραχώρησης (3,6%), εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση.

5.6.10 Από  την  ημερομηνία  υπογραφής  του  πρωτοκόλλου  εγκατάστασης,  ο  Ανάδοχος  καθίσταται
αποκλειστικός υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία, όσον αφορά το προσωπικό του και τις σχέσεις του με
τους χρήστες του Β΄ Κοιμητηρίου.

5.6.11 Απαγορεύεται ο Ανάδοχος να προβαίνει σε ενέργειες άγουσες εις άγραν πελατών, δηλαδή σε διανομή
φυλλαδίων/καρτών σε εμφανή σημεία του Β΄ Κοιμητηρίου, καθώς και σε σημεία πλησίον των τάφων.





5.6.12 Ο  Ανάδοχος  δύναται  να  αναρτήσει  έως  τρεις  (3)  πινακίδες  οι  οποίες  θα  περιλαμβάνουν  τις
προσφερόμενες υπηρεσίες  του και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία,  σε εμφανή σημεία του Κοιμητηρίου τα
οποία θα του υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή.

5.6.13 Οι τιμές παροχής υπηρεσιών, που θα προσφέρει ο Ανάδοχος ανά κατηγορία υπηρεσίας και ανά τάφο
και  με  δικά  του  υλικά,  ορίζονται  κατ’ανώτατο  όριο  μηνιαίως,  συμπεριλαμβανομένων  όλων  των  νομίμων
φόρων και τελών, ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΦΩΝ ΤΙΜΗ/ΜΗΝΑ

Αφή κανδηλίου οικογενειακών τάφων 30,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Καθαρισμός/πλύσιμο οικογενειακών τάφων 50,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Αφή κανδηλίου λοιπών τάφων 30,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Καθαρισμός/πλύσιμο λοιπών τάφων 30,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Οι ως άνω τιμές των προσφερομένων υπηρεσιών είναι οι τελικές τιμές που περιλαμβάνουν και τον ΦΠΑ και
θα παραμείνουν σταθερές καθ’όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης.

5.7 Τρόπος καταβολής Ανταλλάγματος

Το πρώτο Εφάπαξ Μηνιαίο Αντάλλαγμα θα καταβληθεί με την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης και
καταβάλλεται  περαιτέρω εντός του τρίτου δεκαημέρου εκάστου  μηνός  (παράγραφος  2.2.2  της παρούσας
διακήρυξης)  στο  Ταμείο  εισπράξεως  του  Δήμου  Αθηναίων  από  όπου  θα  λαμβάνεται  σχετική  έγγραφη
απόδειξη.  Η  απόδειξη  που  εκδίδεται  από  το  Ταμείο  εισπράξεως  του  Δήμου  θα  αποτελεί  και  το  μόνο
αποδεικτικό στοιχείο πληρωμής του Ανταλλάγματος, αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου τρόπου απόδειξης.

5.8 Παρακολούθηση  της  σύμβασης  παραχώρησης  –  Παραλαβή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης
παραχώρησης

5.8.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης Παραχώρησης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από
τη  Διευθύνουσα Υπηρεσία  του  Δήμου  Αθηναίων  (Διεύθυνση  Δημοτικής  Περιουσίας)  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα  στην  παράγραφο  12  του  άρθρου  67  του  ν.4413/2016,  η  οποία  θα  εισηγείται  στο  αρμόδιο
υποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που  αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
Σύμβασης Παραχώρησης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.

5.8.2 Ενδεικτικά, η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα μπορεί να εισηγείται επί της παραλαβής του αντικειμένου της,
να γνωμοδοτεί ή εισηγείται για κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
Σύμβασης  Παραχώρησης  και  στην  εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου,  ιδίως για ζητήματα που
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης Παραχώρησης υπό τους όρους του άρθρου 51 του
ν.4413/2016,  να  ελέγχει  την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων που περιλαμβάνονται  στα Συμβατικά
Τεύχη και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου να εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.

5.8.3 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί  με απόφασή της να ορίζει  μία  ή περισσότερες  επιτροπές για την
παρακολούθηση της Σύμβασης Παραχώρησης με εποπτικό και εισηγητικό χαρακτήρα. Με την ίδια απόφαση
δύναται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας Υπηρεσίας, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους
καθήκοντα  για  την  παρακολούθηση  της  Σύμβασης  Παραχώρησης.  Σε  αυτήν  την  περίπτωση,  μία  εκ  των
ορισθεισών επιτροπών αναλαμβάνει καθήκοντα συντονιστή.

5.8.4 Τα  καθήκοντα  της  επιτροπής  ή  των επιτροπών  είναι,  ενδεικτικά,  η  πιστοποίηση  της  εκτέλεσης  του
αντικειμένου της Σύμβασης Παραχώρησης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του Αναδόχου με τους
όρους  της  Σύμβασης  Παραχώρησης.  Με  εισήγηση  των  ανωτέρω  επιτροπών,  η  Υπηρεσία  που  διοικεί  τη
Σύμβαση  Παραχώρησης  μπορεί  να  απευθύνει  έγγραφα  με  οδηγίες  και  εντολές  προς  τον  Ανάδοχο  που
αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης Παραχώρησης.





5.8.5  Αν  η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  κρίνει  ότι  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ή/και  τα  παραδοτέα  δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που
αναφέρει  τις  παρεκκλίσεις  που  διαπιστώθηκαν  από  τους  όρους  της  σύμβασης  και  γνωμοδοτεί  αν  οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

5.8.6 Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/
και  παραδοτέων,  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  η  οποία  θα  πρέπει  να  είναι  ανάλογη  προς  τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται
να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

5.8.7 Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή
του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή
του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

5.8.8 Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής Γεγονότων Απαλλαγής (παράγραφος 2.5.6 της παρούσας
διακήρυξης),  υποχρεούται  να  εκπληρώνει  τις  συμβατικές  του υποχρεώσεις  και  να  συμμορφώνεται  με  τις
οδηγίες και τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με τη Σύμβαση Παραχώρησης ή
τις κείμενες διατάξεις.

5.8.9 Εάν ο Ανάδοχος υπερβεί υπαίτια τις υποχρεώσεις του που πηγάζουν από την παρούσα Διακήρυξη και τα
Έγγραφα  της  Σύμβασης  Παραχώρησης,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  δύναται  να  τα  κοινοποιήσει  ειδική  εξώδικη
όχληση, η οποία να διαλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών της στις οποίες οφείλει να προβεί,
θέτοντας εύλογη προθεσμία  για τη συμμόρφωσή της,  η  οποία,  σε  κάθε  περίπτωση,  δεν μπορεί  να είναι
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική εξώδικη όχληση παρέλθει
χωρίς ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, μετά από κλήση του Αναδόχου για παροχή
εξηγήσεων, να του επιβάλει ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το οικείο άρθρο της Σύμβασης Παραχώρησης. Οι
ποινικές ρήτρες δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

5.8.10 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί  από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να καταγγείλει  τη
Σύμβαση Παραχώρησης, σύμφωνα με την παράγραφο 5.11 της παρούσας.

5.8.11 Η αρμόδια Υπηρεσία δύναται να ελέγχει τον Ανάδοχο αναφορικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
που αναλαμβάνει έναντι των τρίτων μετά τον οποίων συμβάλλεται για την παροχή των υπηρεσιών του στο
πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης.

5.9 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Ποινικές ρήτρες

5.9.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν
μπορεί να είναι  μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.  Αν η προθεσμία που τεθεί  με την ειδική όχληση
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται,  μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.





Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 42 του ν. 4413/2016 αποκλεισμός
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.9.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για
υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν
μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο
της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί  από την  αναθέτουσα  αρχή το δικαίωμα να κηρύξει  τον  ανάδοχο
έκπτωτο.

5.10 Διάρκεια σύμβασης παραχώρησης

5.10.1 Η  διάρκεια  της  Σύμβασης  ορίζεται  σε  πέντε  (5)  έτη  ήτοι  εξήντα  (60)  μήνες  από  την  ημερομηνία
ανάρτησης της υπογεγραμμένης Σύμβασης Παραχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

5.10.2 Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από  τη  λήξη  της  διάρκειάς  της,  σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις  που  δεν  οφείλονται  σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα
αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης,  ο ανάδοχος κηρύσσεται  έκπτωτος .  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από
υπαιτιότητα  του  αναδόχου  μετά  τη  λήξη  της  διάρκειας  της  σύμβασης,  και  μέχρι  λήξης  του  χρόνου  της
παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.
4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

5.11 Τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης κατά τη διάρκειά της 

5.11.1  Η Σύμβαση Παραχώρησης μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της,  χωρίς να απαιτείται  νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 51 παρ. 1 και 2
του Ν.4413/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.

5.11.2 Ο Ανάδοχος δύναται να συστήσει εταιρεία στην οποία θα συμμετέχει κατά 51%, υπό την προϋπόθεση
ότι  τα μέλη της εταιρείας θα είναι  φορολογικώς, ασφαλιστικώς και  δημοτικώς ενήμερα και  η αλλαγή να
εγκριθεί  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  της  Αναθέτουσας  Αρχής  όπως  ορίζεται  στην  παράγραφο  2.3.2  της
παρούσας.





5.12 Λύση της σύμβασης παραχώρησης

Η Σύμβαση Παραχώρησης λύεται, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα και στους οικείους
όρους των συμβατικών τευχών και ειδικότερα:

5.12.1 Με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας αυτής.

5.12.2 Με καταγγελία από την Αναθέτουσα Αρχή της, εφόσον:

α) Συντρέχει  περίπτωση  που  να  συνιστά  Γεγονός  Αθέτησης  του  Αναδόχου,  ιδίως  δε  παράβαση  των
υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 5.8 της παρούσας.

β) Η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία ανάθεσης σύμβασης,
βάσει του άρθρου 51 του Ν.4413/2016.

γ) Τα μέλη του Αναδόχου, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης Παραχώρησης, τελούσαν σε μία από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 39 του Ν.4413/2016 και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να είχαν αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης Παραχώρησης.

δ) Η Σύμβαση Παραχώρησης δεν έπρεπε να ανατεθεί στα μέλη του Αναδόχου λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχουν από τις  Συνθήκες  και  την Οδηγία 2014/24/ΕΕ,  η οποία έχει  αναγνωριστεί  με
απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ε) Συντρέχουν οι περιπτώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 35 του Ν.4413/2016.

στ) Συντρέχει κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία τούτο προβλέπεται ρητώς στην παρούσα Διακήρυξη .

5.12.3 Με καταγγελία από τον Ανάδοχο, εφόσον:

α) Συντρέχει περίπτωση που συνιστά Γεγονός Αθέτησης της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως δε παράβαση των
υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.

β) Συντρέχει κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία τούτο προβλέπεται ρητώς στην παρούσα Διακήρυξη .

5.12.4 Με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, και

5.12.5 σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στα συμβατικά τεύχη, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης
συνδρομής Παρατεταμένου Γεγονότος Απαλλαγής.

5.12.6 Η διαδικασία γνωστοποίησης  της καταγγελίας,  η  αποζημίωση των μερών σε περίπτωση λύσης  της
Σύμβασης  Παραχώρησης,  η  επιβολή περαιτέρω οικονομικών  κυρώσεων,  υπό τη μορφή ποινικών ρητρών,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα καθορίζεται στους οικείους όρους των συμβατικών τευχών.

5.13 Υποχρεώσεις παράδοσης κατά τη λύση ή τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης

5.13.1 Μετά  τη  λήξη  ή  την  καθ’οιοδήποτε  τρόπο  λύση  της  Σύμβασης  Παραχώρησης  και  την  οριστική
παραλαβή  του  αντικειμένου  της  Σύμβασης  Παραχώρησης  και  την  υπογραφή  του  σχετικού  πρωτοκόλλου
παραλαβής  κατά  τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο  5.7  της  παρούσας,  ο  Ανάδοχος  επιστρέφει  του
παραχωρηθέντα σε αυτόν χώρο και τα περιλαμβανόμενα στο χώρο κινητά και ακίνητα αντικείμενα, όπως
προβλέπεται  στις  παραγράφους  2.1.4  και  5.1  της  παρούσας  διακήρυξης,  εντός  πέντε  (5)  ημερολογιακών
ημερών από την ημερομηνία λήξης ή λύσης της Σύμβασης Παραχώρησης.

5.13.2 Εάν  ο  Ανάδοχος  για  οποιονδήποτε  λόγο  δεν παραδώσει,  κατά τα  ανωτέρω,  εντός  της  ορισθείσας
προθεσμίας, θα οφείλει στην Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ημέρα καθυστέρησης χρηματικό ποσό ίσο με το
διπλάσιο  του  Ημερησίου  Ανταλλάγματος,  το  οποίο  θα  υπολογίζεται  επί  τη  βάσει  του  Εφάπαξ  Μηνιαίου
Ανταλλάγματος.  Επιπροσθέτως,  θα  καταπίπτει  η  Εγγυητική  Επιστολή  Καλής  Εκτέλεσης  της  παρούσας,  ως
ποινική ρήτρα.

5.13.3 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προβεί μονομερώς στην παραλαβή των παραχωρηθέντων
που περιγράφονται στις παραγράφους 2.1, 5.1 και 6.7 της παρούσας διακήρυξης,  αποβάλλοντας τον Ανάδοχο
και οιονδήποτε τρίτο από τους χώρους του Β΄ Κοιμητηρίου και την παροχή των εν θέματι υπηρεσιών εντός





αυτού, διατηρώντας στο ακέραιο όλα τα δικαιώματά της και τις αξιώσεις της εναντίον του Αναδόχου από την
παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης και το νόμο.

5.14 Επίλυση διαφορών κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης παραχώρησης

5.14.1 Δικαστική επίλυση διαφορών

5.14.1.1 Κάθε διαφορά που αναφέρεται στην ερμηνεία ή στην εφαρμογή ή το κύρος της σύμβασης
παραχώρησης  επιλύεται  με  την  άσκηση  προσφυγής  ή  αγωγής  στο  αρμόδιο  δικαστήριο  κατά  τις
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (παρ. 1 άρθρου 64
ν.4413/2016).

5.14.1.2 Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των διαφορών της προηγούμενης παραγράφου της
παρούσας διακήρυξης είναι το διοικητικό πρωτοδικείο της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής (Αθήνα)
(παρ.2 άρθρου 64 ν.4413/2016).

5.14.1.3 Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Οι διάδικοι
υποχρεούνται να προσκομίσουν κατά την πρώτη συζήτηση όλα τα αποδεικτικά μέσα. Αν ο φάκελος
της υπόθεσης δεν αποσταλεί στο διοικητικό εφετείο από τη διοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα
δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση συζητείται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο προσφεύγων,
αν το ζητήσει ο ίδιος (παρ.4 άρθρου 64 ν.4413/2016).

5.14.1.4 Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μία δικάσιμο, ανεξάρτητα
από τη δικαιοδοσία που υπάγεται η υπόθεση. Αν ο χρόνος δεν επαρκεί, επιτρέπεται διακοπή για άλλη
ημέρα  και  ώρα  ενώπιον  των ίδιων δικαστών,  με  προφορική  ανακοίνωση  που  καταχωρίζεται  στα
πρακτικά  και  επέχει  θέση  κλήτευσης  όλων  των  διαδίκων,  των  μαρτύρων  και  εκείνων  που  δεν
παρίστανται. 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. Οι αποφάσεις του διοικητικού πρωτοδικείου είναι αμέσως εκτελεστές (παρ. 5
άρθρου 64 ν.4413/2016).

5.14.1.5 Αν  από  την  εκτέλεση  της  απόφασης  πιθανολογείται  κίνδυνος  βλάβης,  της  οποίας  η
αποκατάσταση δεν είναι εύκολη, μπορεί να διαταχθεί με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική
ή 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 το διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, χωρίς
υποχρεωτική  κλήτευση  των  διαδίκων,  το  αρμόδιο  τμήμα  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  ή  του
Αρείου Πάγου, ανάλογα με το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αίτηση αναίρεσης, 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 (παρ. 6  άρθρου 64 ν.4413/2016).

5.14.1.6 Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή ασκήσει αναίρεση, με αίτηση του Παραχωρησιούχου,
μπορεί μέχρι την εκδίκασή της να γίνει  συμβιβασμός.  Για το συμβιβασμό εκδίδεται απόφαση του
αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Μετά την αποδοχή αυτής από τον Παραχωρησιούχο, η
Αναθέτουσα Αρχή παραιτείται από την αναίρεση (παρ. 7  άρθρου 64 ν.4413/2016).

5.14.1.7 Αν ο Παραχωρησιούχος του έργου είναι ένωση ή κοινοπραξία οικονομικών φορέων η οποία
δεν έχει  περιβληθεί  με  ιδιαίτερη νομική  μορφή,  δυνάμει  της  παραγράφου 3 του άρθρου 25 του
ν.4413/2016, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια την ένωση ή κοινοπραξία είτε από όλα τα μέλη
της (παρ. 8 άρθρου 64 ν.4413/2016).





5.14.2 Γλώσσα – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η γλώσσα των διαδικασιών επίλυσης διαφοράς που αναφέρεται στην ερμηνεία ή την εφαρμογή ή το κύρος
της σύμβασης παραχώρησης είναι η ελληνική και το εφαρμοστέο δίκαιο για την επίλυση των διαφορών που
γεννώνται είναι το ελληνικό δίκαιο (άρθρο 66 ν.4413/2016).
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Σχετ. : Η υπ’αριθμ. 428/2021 (ΑΔΑ: ΡΒ84Ω6Μ-Ε8Ψ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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Θέμα:  «Πρακτικό  Επιτροπής  καθορισμού  τιμής  αφετηρίας  για  τη  διενέργεια  τριών  (3)  δημόσιων
πλειοδοτικών διαγωνισμών με κριτήριο τη μεγαλύτερη τιμή (μεγαλύτερη προσφορά) για την παραχώρηση
υπηρεσιών αφής κανδηλίων και καθαρισμού/πλυσίματος τάφων στα Α΄, Β΄ και Γ΄ Κοιμητήρια.»

Η συσταθείσα με  την  υπ’αριθμ.  428/2021 (ΑΔΑ: ΡΒ84Ω6Μ-Ε8Ψ)  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Επιτροπή
Καθορισμού Τιμής Αφετηρίας για την παραχώρηση υπηρεσιών αφής κανδηλίων και καθαρισμού/πλυσίματος τάφων
στα Α΄, Β΄ και Γ΄ Κοιμητήρια του Δήμου Αθηναίων, συνεδρίασε στην Αθήνα στις 08/11/2021 για τον καθορισμό
της τιμής αφετηρίας για τη διενέργεια τριών (3) δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών με κριτήριο τη μεγαλύτερη
τιμή (μεγαλύτερη προσφορά) για την παραχώρηση υπηρεσιών αφής κανδηλίων και καθαρισμού/πλυσίματος τάφων
στα Α΄, Β΄ και Γ΄ Κοιμητήρια, διάρκειας πέντε (5) ετών.

Η Επιτροπή Καθορισμού Τιμής Αφετηρίας έλαβε υπόψη της τα κάτωθι:

α)  Τα  προβλεπόμενα  στην  υπ’αριθμ.  1020/31-07-2017  (ΑΔΑ:  ΩΑ4ΖΩ6Μ-Ω9Ε)  απόφαση  Δημοτικού
Συμβουλίου  για  την  έγκριση  του  Κανονισμού  Λειτουργίας  των  Κοιμητηρίων  του  Δήμου  Αθηναίων  και
ειδικότερα τα προβλεπόμενα  στο  άρθρο 25 παρ.  11 περ.  β΄  του ως  άνω Κανονισμού Λειτουργίας  περί  της
δυνατότητας του Δήμου Αθηναίων να αναθέτει την παροχή κάποιων ή όλων των εργασιών περιποίησης τάφων,
αφής  κανδηλίων  και  συναφών  εργασιών  σε  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  για  ορισμένο  χρόνο,  μετά  από
διαγωνισμό διεξαγόμενο με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και σύναψη δημόσιας διοικητικής σύμβασης.

β) Την αξία της σύμβασης παραχώρησης βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρο 8 παρ. 2-6 του ν.4413/2016
(ΦΕΚ 148 τ.Α΄/08.08.2016), η οποία προκύπτει βάσει των παρακάτω στατιστικών στοιχείων των Α΄, Β΄ και Γ΄
Κοιμητηρίων:

β.1) Τον συνολικό αριθμό τάφων ανά Κοιμητήριο (οικογενειακών, τριετίας, βρεφών) στους οποίους δύναται να
πραγματοποιηθεί αφή κανδηλίων και καθαρισμός/πλύσιμο τάφων:

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Τάφοι οικογενειακοί Τάφοι τριετούς χρήσης Τάφοι βρεφών ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΦΩΝ
ΑΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Α΄ 10.239 2.076 0 12.315

Β΄ 2.217 1.548 0 3.765





Γ΄ 4.769 14.047 1.374 20.190

ΣΥΝΟΛΑ 17.225 17.671 1.374 36.270

β.2) Το ποσοστό τάφων της παραγράφου β.2 για τους οποίους βάσει στατιστικών στοιχείων ζητείται παροχή
υπηρεσιών αφής κανδηλίων ή/και καθαρισμού/πλυσίματος τάφων, το οποίο ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 50%
κατ’ελάχιστο ανά Κοιμητήριο:

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 50% ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΑΦΩΝ ΑΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

Α΄ 6.157

Β΄ 1.883

Γ΄ 10.095

ΣΥΝΟΛΑ 18.135

β.3)  Την  ανώτατη  τιμή  παροχής  υπηρεσιών  αφής  κανδηλίων  και  καθαρισμού/πλυσίματος  τάφων,
συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και του ΦΠΑ, που θα προσφέρει ο Ανάδοχος με δικά του υλικά ανά
τάφο μηνιαίως:

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΑΦΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ

(ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
συμπ.φόρων & ΦΠΑ)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ/ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΑΦΟΥ
(ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

συμπ. φόρων & ΦΠΑ)

Οικογενειακοί τάφοι Λοιποί τάφοι Οικογενειακοί τάφοι Λοιποί τάφοι

Α΄ 30 € 30 € 50 € 30 €

Β΄ 30 € 30 € 50 € 30 €

Γ΄ 30 € 30 € 40 € 30 €

γ) Την αποκλειστικότητα που θα έχει ο Ανάδοχος ως προς όλους όσους επιθυμούν να διενεργήσουν αφή ή /και
καθαρισμό/πλύσιμο τάφων έναντι αμοιβής.

δ) Τη διενέργεια διαγωνισμού για καθένα εκ των Α΄, Β΄ και Γ΄ Κοιμητηρίων ξεχωριστά λόγω διαφορετικών
εκτιμήσεων  τιμών  μονάδας  (παράγραφος  β.3  ανωτέρω)  αλλά  ως  ενιαίου  χώρου  και  με  μία  σύμβαση
παραχώρησης για καθένα εξ’αυτών χωρίς κατάτμηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του
άρθρου 8 του ν.4413/2016.

ε)  Τον  εκ  των ανωτέρω υπολογιζόμενο  συνολικό  κύκλο  εργασιών του Αναδόχου  καθ’όλη  τη  διάρκεια  της
σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (παράγραφος 2 άρθρου 8 ν.4413/2016).

στ) Την ανάγκη κάλυψης από το Δήμο Αθηναίων των δαπανών αποκομιδής, κατανάλωσης νερού, διοικητικών
και  λοιπών  εξόδων  για  την  παροχή  από  τον  Ανάδοχο  των  υπηρεσιών  αφής  κανδηλίων  και
καθαρισμού/πλυσίματος τάφων,  ύψους 2 € ανά μνημείο και ανά υπηρεσία μηνιαίως. Λαμβάνοντας υπόψη τα
στοιχεία των παραγράφων β.2 και β.3 ανωτέρω,  η συνολική δαπάνη για 5 έτη (=60 μήνες) από μέρους του
Δήμου Αθηναίων ανά Κοιμητήριο και συνολικά υπολογίζεται ως ακολούθως:

ΚΟΙΜΗ-
ΤΗΡΙΟ

ΑΦΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ
(ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ/ΠΛΥΣΙΜΟ
ΤΑΦΟΥ

(ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ)

ΣΥΝΟΛΑ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΓΙΑ Δ.ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

(για παραχώρηση
διάρκειας 5 ετών) 

Οικογενειακοί τάφοι
(50%)

Λοιποί τάφοι
(50%)

Οικογενειακοί
τάφοι (50%)

Λοιποί τάφοι
(50%)

Α΄ (10.239 τάφοι x
50%) x 2,00 € x 60

μήνες =
614.340,00 €

(2.076 x 50%)
x 2,00 € x 60

μήνες =
124.560,00 €

(10.239 τάφοι x
50%) x 2,00 € x

60 μήνες =
614.340,00 €

(2.076 x 50%)
x 2,00 € x 60

μήνες =
124.560,00 €

1.477.800,00 €

Β΄ (2.217 τάφοι x 50%)
x 2,00 € x 60 μήνες

(1.548 τάφοι x
50%) x 2,00 €

(2.217 τάφοι x
50%) x 2,00 € x

(1.548 τάφοι x
50%) x 2,00 € x

451.800,00 €





= 133.020,00 € x 60 μήνες =
92.880,00 €

60 μήνες =
133.020,00 €

60 μήνες =
92.880,00 €

Γ΄ (4.769 τάφοι x 50%)
x 2,00 € x 60 μήνες

= 286.140,00 €

(15.421 x
50%) x 2,00 €
x 60 μήνες =
925.260,00 €

(4.769 τάφοι x
50%) x 2,00 € x

60 μήνες =
286.140,00 €

(15.421 x 50%)
x 2,00 € x 60

μήνες =
925.260,00 €

2.422.800,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ: 4.352.400,00 €

Με βάση όλα τα ανωτέρω, η Επιτροπή Καθορισμού Τιμής Αφετηρίας για τη διενέργεια τριών (3) δημόσιων
πλειοδοτικών  διαγωνισμών  με  κριτήριο  τη  μεγαλύτερη  τιμή  (μεγαλύτερη  προσφορά)  για  την  παραχώρηση
υπηρεσιών αφής κανδηλίων και καθαρισμού/πλυσίματος τάφων στα Α΄, Β΄ και Γ΄ Κοιμητήρια, διάρκειας πέντε
(5) ετών, συμφώνησε ομόφωνα όπως οριστεί ως τιμή αφετηρίας η μηνιαία τιμή μισθώματος ανά Κοιμητήριο το
κατ’ελάχιστον κόστος του Δήμου Αθηναίων για την παροχή από τον Ανάδοχο των υπηρεσιών αφής κανδηλίων
και καθαρισμού/πλυσίματος τάφων, ήτοι:

Για το Α΄ Κοιμητήριο: 24.630,00 € θεώρηση μηνιαίας πληρωμής
Για το Β΄ Κοιμητήριο:   7.530,00 € θεώρηση μηνιαίας πληρωμής
Για το Γ΄ Κοιμητήριο: 40.380,00 € θεώρηση μηνιαίας πληρωμής

Τα μέλη της Επιτροπής:

- ΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Περιουσίας και Δόμησης ……………………………………………

- ΒΑΚΟΥΝΤΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών ……………………………………………

- ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημοτικής Περιουσίας ……………………………………………





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Τεχνική Έκθεση

Ο Δήμος Αθηναίων (Αναθέτουσα Αρχή), έχοντας εκ του ν.3852/2010, όπως ισχύει, τη Διοίκηση και Διαχείριση
των Α΄, Β΄ και Γ΄ Κοιμητηρίων Αθηνών, την οποία ασκεί βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων
του που εγκρίθηκε  με την υπ’αριθμ.  1020/20-07-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και  λαμβάνοντας
υπόψη τις διατάξεις:

 του άρθρου 19 του από 24-9-1958 Βασιλικού Διατάγματος

 του Α.Ν. 582/1968

 των άρθρων 966 και 970 του Αστικού Κώδικα

 του Α.Ν. 445/1968

 του άρθρου 11 του Ν.Δ. 318/1969

 του Ν.3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”

 του Ν.547/1977

 της Υ.Α. Α5/1210/1978

 του Π.Δ.1128/1980

 του άρθρου 29 του Ν.2508/97

και κάθε άλλου σχετικού νόμου που δεν έχει καταργηθεί και δεν αντιστρατεύεται προς τον Κανονισμό αυτό,
προτίθεται να προβεί σε παραχώρηση των υπηρεσιών (εκμίσθωση των δικαιωμάτων του) για την εκ μέρους
τρίτου  αντ’αυτού  παροχή  υπηρεσιών  προς  τους  χρήστες  του  Β΄  Κοιμητηρίου  αφής  κανδηλίων  και
καθαρισμού/πλυσίματος σε όλα τα μνημεία που έχουν ανεγερθεί  ή θα ανεγερθούν κατά τη διάρκεια της
σύμβασης που θα συναφθεί, για τεθνεώντες εντός του Β΄ Κοιμητηρίου, εφόσον οι χρήστες του Β΄ Κοιμητηρίου
εκδηλώσουν σχετική επιθυμία. Για την εκτέλεση των υπηρεσιών, η Αναθέτουσα Αρχή θα παραχωρήσει χώρο
προς χρήση από τον Ανάδοχο, ο οποίος χώρος θα είναι της απολύτου επιλογής της Αναθέτουσας Αρχής.

Η  ανωτέρω  διαδικασία  κρίνεται  επιπροσθέτως  αναγκαία  λόγω  του  μεγάλου  πλήθους  των  τάφων  των
Κοιμητηρίων,  του  μεγάλου  αριθμού  των  εξυπηρετούμενων  πολιτών  και  της  επακόλουθης  ανάγκης  για
εξυπηρέτηση της ιδιωτικής εκδήλωσης ευλάβειας που δεν δύναται να καλυφθεί με ιδία μέσα και προσωπικό
του Δήμου. Για το σκοπό αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων με την αριθμ. 343/2021 Πράξη του ενέκρινε
τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο τη μεγαλύτερη τιμή (μεγαλύτερη προσφορά)
για  την  παραχώρηση  υπηρεσιών  αφής  κανδηλίων  και  καθαρισμού/πλυσίματος  τάφων  στα  Α΄,  Β΄  και  Γ΄
Κοιμητήρια του Δήμου Αθηναίων και τη σύσταση επιτροπής για τη διενέργεια του εν θέματι διαγωνισμού. Εν
συνεχεία, με την αριθμ. 421/2021 το Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίησε την προηγούμενη Πράξη ορίζοντας τη
διενέργεια  τριών πλειοδοτικών διαγωνισμών (ενός  για καθένα εκ  των τριών Κοιμητηρίων του Δήμου) και
ενέκρινε  τη  σύσταση  επιτροπής  καθορισμού  τιμής  αφετηρίας  για  τη  διενέργεια  των  τριών  πλειοδοτικών
διαγωνισμών.

Η επιτροπή καθορισμού τιμής αφετηρίας, με το υπ’αριθμ. πρωτ. 304483/08-11-2021 Πρακτικό της καθόρισε
την εκτιμώμενη αξία σύμβασης και την τιμή αφετηρίας (μηνιαία τιμή μισθώματος) για την παραχώρηση των
υπηρεσιών αφής κανδηλίων και καθαρισμού/πλυσίματος τάφων σε καθένα εκ των Α΄, Β΄ και Γ΄ Κοιμητηρίων
του Δήμου Αθηναίων.

Η  παρούσα  Τεχνική  έκθεση  αφορά  στην  παραχώρηση  υπηρεσιών  αφής  κανδηλίων  και
καθαρισμού/πλυσίματος  τάφων  στο  Β΄ Κοιμητήριο  του  Δήμου  Αθηναίων  επί  των  οδών  Ηρακλείου  &





Τραλλέων, Τ.Κ. 11142, Αθήνα, το οποίο λειτουργεί με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας Κοιμητηρίων
(Α.Δ.Σ. 1020/20-07-2017), για 60 μήνες.

Οι  παραχωρούμενες  υπηρεσίες  κατατάσσονται  στον  ακόλουθο  κωδικό  του  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 
CPV : 98131000-0 (θρησκευτικές υπηρεσίες)

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα καθώς πρόκειται για ενιαία υπηρεσία. 

Προσφορές υποβάλλονται για όλες τις υπηρεσίες όπως παρουσιάζονται στη Διακήρυξη και τα Παραρτήματά
της.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 60 μήνες.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  ανέρχεται,  κατ΄ εκτίμηση, μηνιαίως, στο ποσό των 108.967,75 ευρώ και
συνολικά για όλη τη διάρκεια της σύμβασης στο ποσό των (108.967,75 x 60 μήνες =) 6.538.064,50 ευρώ, άνευ
Φ.Π.Α. (άρθρο 8 ν.4413/2016), όπως αυτό διαμορφώθηκε με το υπ’αριθμ. πρωτ. 304483/08-11-2021 Πρακτικό
της Επιτροπής Καθορισμού Τιμής Αφετηρίας (παράγραφος β΄), και θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από τα
έσοδα της παρούσας παραχώρησης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με  κριτήριο τη μεγαλύτερη τιμή (μεγαλύτερη προσφορά) που θα προσφέρουν οι
ενδιαφερόμενοι  για  την  παραχώρηση  σε  αυτούς  των  υπηρεσιών  αφής  κανδηλίων  και
καθαρισμού/πλυσίματος  τάφων  στο  Χ  Κοιμητήριο.  Ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  πρέπει  να  προσφέρει
κατ’ελάχιστον κατώτερο  ποσό προσφοράς το ποσό των  7.530,00 € μηνιαίως (επτά χιλιάδων πεντακοσίων
τριάντα ευρώ μηνιαίως) όπως αυτό διαμορφώθηκε με το υπ’αριθμ. πρωτ. 304483/08-11-2021 Πρακτικό της
Επιτροπής Καθορισμού Τιμής Αφετηρίας (παράγραφος στ΄).

Ο Συντάξας

Σπυρίδων Μπάκας

Ο Προϊστάμενος

Σταμούλης Γαλούνης

Ο Διευθυντής

Νικόλαος Καρανικόλας





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της υπηρεσίας

Η παρούσα μελέτη αφορά στην παραχώρηση υπηρεσιών αφής κανδηλίων και καθαρισμού/πλυσίματος τάφων
στο Β΄ Κοιμητήριο του Δήμου Αθηναίων επί των οδών Ηρακλείου & Τραλλέων, Τ.Κ. 11142, Αθήνα, το οποίο
λειτουργεί με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας Κοιμητηρίων (Α.Δ.Σ. 1020/20-07-2017), για 60 μήνες.

Αναλυτικότερη  περιγραφή  των  υπηρεσιών  φύλαξης,  των  ωραρίων  και  των  ειδικότερων  απαιτήσεων   -
τεχνικών προδιαγραφών περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

ΑΡΘΡΟ 2 Αξία της σύμβασης – Τρόπος παραχώρησης – Κριτήριο παραχώρησης – Χρηματοδότηση 

- Η αξία της σκοπούμενης σύμβασης παραχώρησης ισούται με τον συνολικό κύκλο εργασιών του Αναδόχου
καθ'  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  μη  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ,  όπως  υπολογίζεται  από  την
Αναθέτουσα  Αρχή  και  είναι  ενδεικτική.  Εν  προκειμένω  εννοείται  ως  κύκλος  εργασιών  του  Αναδόχου  το
συνολικό αντάλλαγμα που αναμένεται να εισπραχθεί από την παροχή υπηρεσιών στο πελατειακό κοινό κατά
τη διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης στις εγκαταστάσεις του Χ Κοιμητηρίου. 

Ως  χρονικό  διάστημα  της  σύμβασης  ορίζεται  αυτό  από  την  ανάρτηση  της  υπογεγραμμένης  Σύμβασης
Παραχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ και για πέντε (5) έτη ήτοι εξήντα (60) μήνες.

Το  ύψος  του  προϋπολογισμού  ανέρχεται,  κατ΄  εκτίμηση,  μηνιαίως,  στο  ποσό  των  108.967,75  ευρώ  και
συνολικά για όλη τη διάρκεια της σύμβασης στο ποσό των (108.967,75 x 60 μήνες =) 6.538.064,50 ευρώ άνευ
Φ.Π.Α.,  όπως  αυτό  διαμορφώθηκε  με  το  υπ’αριθμ.  πρωτ.  304483/08-11-2021  Πρακτικό  της  Επιτροπής
Καθορισμού  Τιμής  Αφετηρίας  (παράγραφος  β΄),  και  θα  χρηματοδοτηθεί  αποκλειστικά  από  τα  έσοδα  της
παρούσας παραχώρησης.

Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της σκοπούμενης σύμβασης παραχώρησης λήφθηκε ιδιαίτερα υπ'
όψη το εκτιμώμενο ύψος των εισπράξεων του Αναδόχου καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όπως αυτό έχει
προκύψει από τα στοιχεία των προηγουμένων ετών λειτουργίας του Χ Κοιμητηρίου. Λήφθηκαν επιπρόσθετα
υπόψη - για λόγους επιβεβαίωσης των προαναφερόμενων αποτελεσμάτων - οι μέσες τιμές παροχής των εν
θέματι  υπηρεσιών στην αγορά,  οι  δαπάνες  προμήθειας  των ειδών που απαιτούνται  για την  παροχή των
υπηρεσιών, το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος του αναγκαίου προς απασχόληση προσωπικού καθώς και
το εύλογο επιχειρηματικό κέρδος του αναδόχου.

- Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 3 του ν. 4413/16, με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του συστήματος,  ύστερα από το χρονικό διάστημα των    τριάντα πέντε (35)  
ημερών,  από  την  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  αποστολής  του  Τυποποιημένου  Εντύπου  Προκήρυξης  στην
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

- Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής, ήτοι η μεγαλύτερη προσφερόμενη τιμή (μεγαλύτερη προσφορά), εφόσον είναι σύμφωνη με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές και με τη Συγγραφή Υποχρεώσεων.

- Η χρηματοδότηση της σύμβασης αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 3 Ισχύουσες διατάξεις

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

 του ν.  4413/2016 (Α΄148)  “Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – Εναρμόνιση  με την
Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014

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




σχετικά με την ανάθεση  συμβάσεων παραχώρησης (EEL 94/1/28.3.2014)  και  άλλες διατάξεις”  και
ιδίως τα άρθρα 18, 33 και 60,

 του άρθρου 60 του Ν.  4413/2016 σε συνδυασμό με τα άρθρα 345 επ.  του ν.  4412/2016 (Α'  147)
“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)”,

 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως ισχύει,

 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο,

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

 του  ν.  3310/2005  (Α΄  30)  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”, όπως τροποποιήθηκε με το
ν. 3414/2002 (Α΄ 279),

 του  ν.  4071/2012  (Α΄  85)  “Ρυθμίσεις  για  την  τοπική  ανάπτυξη,  την  αυτοδιοίκηση  και  την
αποκεντρωμένη  διοίκηση  –  Ενσωμάτωση  Οδηγίας  2009/50/ΕΚ”,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει
σήμερα,

 του  ν.  4250/2014  (Α΄  74)  “Διοικητικές  Απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ
161 τ.Α΄) και λοιπές ρυθμίσεις”, όπως ισχύει,

 τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα,

 τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του άρθρου 66 του Εισαγωγικού Νόμου του ΚΠολΔ,

 τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 (Α΄ 90) “Περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων”,

 του  ν.  4270/2014.  του  ν.  4270/2014  (Α΄  143)  “Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει,

 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”,

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

 της υπ’αριθμ. 16820/02.09.2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 1515) “Καθορισμός ημερήσιων και
εβδομαδιαίων  νομαρχιακών  και  τοπικών  εφημερίδων  που  έχουν  τη  δυνατότητα  καταχώρησης
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου” και της 1500/28.01.2011 (Β΄ 2042) Απόφασης Υπουργείου
Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  &  Η.Δ.  “Τροποποίηση  της  υπ’αριθμ.  16820/2.9.2010  Υπουργικής
Απόφασης”,

 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) “Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις”,

 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων [...]”,

 του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 (Α 115) “Νέο
ασφαλιστικό  σύστημα  και  συναφείς  διατάξεις,  ρυθμίσεις  στις  εργασιακές  σχέσεις”, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) “Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών
Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις,  

 του  άρθρου  22  του  ν.  4144/2013  (Α΄  88)  “Αντιμετώπιση  της  παραβατικότητας  στην  Κοινωνική
Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας”, 

 της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) “Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων”





 της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και
του  συνόλου  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 4 Εγγυήσεις

α) Εγγύηση Συμμετοχής:

Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν εγγυητικές επιστολές
συμμετοχής στον διαγωνισμό ποσού ίσου με το 2% του ελάχιστου ορίου της κατώτερης προσφοράς εκτός
ΦΠΑ για όλη τη διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης,  ήτοι  9.036,00€, με ημερομηνία λήξης τριάντα (30)
τουλάχιστον ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

β) Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης:

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα προσκομίσει  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού
ίσου με το 4% του συνολικού ανταλλάγματος πέντε (5) ετών ήτοι εξήντα (60) μηνών επί της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το
συμβατικό χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών προσαυξημένο κατά εξήντα (60) ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 5 Φόροι – τέλη – κρατήσεις 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης. Εδώ περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6 Γενικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς - Τιμή προσφοράς

6.1 Γενικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς

Οι προσφορές θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω:

 θα συντάσσονται βάσει της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας κατά την ημερομηνία
υποβολής τους,

 θα  συμπεριλαμβάνουν  τις  δαπάνες  για  τις  αμοιβές  του  προσωπικού  -  αναλυτική  κατάσταση
υπολογισμού του κόστους του προσωπικού που θα απασχοληθεί σε αποδοχές για τις βάρδιες που
ζητούνται  στην  παρούσα  πρόσκληση  συμπεριλαμβανομένων  των δώρων  εορτών,  του  επιδόματος
αδείας,  του  κόστους  αντικατάστασης  αδειών  προσωπικού,  τις  ασφαλιστικές  εισφορές  και
οποιαδήποτε  άλλη  απολαβή  προβλέπεται  από  το  νόμο  (Πλήρης  ανάλυση  εργατικού  κόστους
τηρούμενης της νομοθεσίας),

 οι προσφορές θα πρέπει να είναι πλήρεις και αναλυτικές, να αιτιολογούν και να δικαιολογούν πλήρως
το προφερόμενο αντάλλαγμα με αναλυτική αναφορά:

α) το όριο ηλικίας

β) την προϋπηρεσία τους, ιδίως σε περίπτωση που το απασχολούμενο προσωπικό έχει προϋπηρεσία
μεγαλύτερη  από  3  έτη  θα  πρέπει  η  προσφορά  να  διαμορφώνεται  ανάλογα  και  να  συνυπολογίζονται  τα
αντίστοιχα επιδόματα





γ) τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές του απασχολούμενου προσωπικού (σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία).

6.2 Τιμή προσφοράς

 Οι τιμές της προσφοράς θα δίδονται σε Ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,
ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα.

 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι προσφέροντες δεν δικαιούνται,
κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες
τιμών ή να τους τροποποιήσουν.

 Η τιμή για καθένα από τα πεδία του Εντύπου Οικονομικής Προφοράς θα είναι μια και μοναδική και
θα αναλύεται επαρκώς και με σαφήνεια ο προσδιορισμός αυτής της τιμής.

 Οποιαδήποτε  μεταβολή  στην  ισχύουσα  νομοθεσία  (συμπεριλαμβανομένου  εργατικής  και
ασφαλιστικής) που διέπει την παρούσα σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο ο οποίος
και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα με δική του ευθύνη και επιμέλεια, αφετέρου δεν
δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική
επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή.

 Το ποσό προσφοράς θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών η οποία θα αφορά το
συνολικό χρονικό διάστημα της παροχής υπηρεσιών (60 μήνες).

ΑΡΘΡΟ 7 ∆ικαίωµα συμμετοχής

1. Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς -φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς
ή σε Ένωση Προσώπων- εφόσον:

α) οι ίδιοι ή τα Μέλη τους (σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων) προέρχονται από κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν κυρώσει τη
Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Υ.), που κυρώθηκε
από την  Ελληνική  Δημοκρατία  με  το  Ν.2513/1997  ή  έχουν  υπογράψει  διμερείς  συμφωνίες  ή  συμφωνίες
σύνδεσης  με  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  που  προβλέπουν  το  αμοιβαίο  “άνοιγμα”  των  αγορών  δημοσίων
συμβάσεων μεταξύ των κρατών-μερών της συμφωνίας,

β) δεν ευρίσκονται σε κάποια από τις περιγραφόμενες στο άρθρο 29 καταστάσεις και πληρούν τους όρους και
τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 30 της παρούσας Διακήρυξης.

2. Οικονομικοί φορείς, που είναι κάτοικοι / εδρεύουν ή έχουν την καταστατική ή την πραγματική έδρα τους ή
είναι  εγκατεστημένοι  σε  υψηλού  κινδύνου  και  μη  συνεργάσιμα  κράτη  και  εδάφη,  όπως  αυτά  εκάστοτε
καθορίζονται από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FinancialActionTaskForce, www  .  fatf  -  gafi  .  org  ), δεν
μπορούν να συμμετέχουν μεμονωμένα στη Διαγωνιστική Διαδικασία. Επίσης, τα εν λόγω φυσικά και νομικά
πρόσωπα,  όπως  ορίζονται  σε  αυτήν  την  παράγραφο,  δεν  μπορούν  να  συμμετέχουν  στη  Διαγωνιστική
Διαδικασία είτε ως μέτοχοι ή μέλη, είτε ως μέτοχοι ή μέλη μετόχων ή μελών Υποψηφίου. Τα ανωτέρω δεν
εφαρμόζονται,  εάν το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ορίζεται σε αυτήν την παράγραφο, είναι
μέτοχος ή μέλος (ακόμη και πλειοψηφιών) Υποψηφίου, που έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους-
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και έχει την καταστατική του έδρα, την κεντρική και διοικητική ή κυρία
εγκατάστασή του εντός της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή του ΟΟΣΑ.

3.  Οικονομικοί  φορείς,  που  εμπίπτουν  στην  έννοια  της  “υπεράκτιας  εταιρείας”,  κατά  τα  οριζόμενα  στην
παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν.3310/2005, όπως συμπληρώθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του
Ν.3414/2005,  δεν  μπορούν  να  συμμετέχουν  στη  Διαγωνιστική  Διαδικασία,  επί  ποινή  απαραδέκτου  της
υποβληθείσας προσφοράς. Στην περίπτωση Ένωσης Προσώπων, ο παρών λόγος αποκλεισμού συντρέχει και
στην περίπτωση που ένα εκ των μελών της υπάγεται στην ανωτέρω έννοια.

http://www.fatf-gafi.org/




4.  Οι Ενώσεις Προσώπων, που θα λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, δεν υποχρεούνται να έχουν ή να λάβουν
ορισμένη νομική μορφή για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.

Ειδικότερα, αναφορικά με τις συμμετέχουσες στο Διαγωνισμό Ενώσεις Προσώπων, ισχύουν τα εξής:

- Σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, θα ορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε Μέλους αυτής στην
Ένωση Προσώπων, το οποίο δεν θα μεταβάλλεται καθ’όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και θα αποτελεί, σε
περίπτωση ανακήρυξης της Ένωσης Προσώπων ως Αναδόχου, το δεσμευτικό αρχικό ποσοστό συμμετοχής του
κάθε Μέλους στο μετοχικό κεφάλαιο του Αναδόχου.

- Κάθε νομικό πρόσωπο δικαιούται να μετέχει σε ένα μόνο ενδιαφερόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα, είτε ως
μέλος ένωσης, είτε ως μέλος κοινοπραξίας, είτε ως συμπράττον μέλος. Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να
μετέχει σε ένα μόνο ενδιαφερόμενο σχήμα, είτε ως μέλος ένωσης φυσικών και νομικών προσώπων, είτε ως
μέλος  κοινοπραξίας  φυσικών  και  νομικών  προσώπων,  είτε  ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  υποψηφίου,  είτε  ως
αντίκλητος. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Υποψήφιοι, στη σύνθεση των
οποίων συμμετέχει το νομικό πρόσωπο ή το φυσικό πρόσωπο ως μέλος ή με τους οποίους το νομικό πρόσωπο
συμπράττει ή στους οποίους το φυσικό πρόσωπο είναι νόμιμος εκπρόσωπος ή αντίκλητος.

- Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση Προσώπων, η Ένωση πρέπει να ορίσει ένα από τα μέλη της
ως επικεφαλής (ο "Επικεφαλής"). Ο Επικεφαλής πρέπει να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος από τα λοιπά μέλη
της Ένωσης προσώπων να εκπροσωπεί την Ένωση Προσώπων ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής.

5. Κάθε μέλος της Ένωσης Προσώπων θα πρέπει να πληροί τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης, όπως αυτά
ορίζονται στο άρθρο28 της παρούσας Διακήρυξης.

6. Όλα  τα  μέλη  της  Ένωσης  Προσώπων  θα  ευθύνονται  αλληλεγγύως  και  εις  ολόκληρον  έναντι  της
Αναθέτουσας Αρχής αναφορικά με τη συμμόρφωσή τους με τους ορούς του Διαγωνισμού. Μη συμμόρφωση
από οποιοδήποτε μέλος της Ένωσης Προσώπων μπορεί επιπλέον να οδηγήσει στην κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής συμμέτοχης της Ένωσης Προσώπων.

7. Υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων ανωτέρω στις παραγράφους 21.5.1 και 21.5.2 τα μέλη της Ένωσης
Προσώπων που θα αναδειχθεί Ανάδοχος της παρούσας Σύμβασης Παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένου του
Επικεφαλής, μπορούν να μεταβιβάζουν μέρος ή το σύνολο του ποσοστού τους σε άλλα μέλη της Ένωσης
Προσώπων, κατόπιν προηγουμένης εγγραφής ενημέρωσης και έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΑΡΘΡΟ 8 Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

Α. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί  φορείς  που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται  να
ασκούν  επαγγελματική  δραστηριότητα  συναφή  με  το  αντικείμενο  των  προς  παροχή  υπηρεσιών,  ήτοι  να
δραστηριοποιούνται στον τομέα των θρησκευτικών υπηρεσιών. 

Εάν  πρόκειται  για  οικονομικούς  φορείς  με  κύρια  επαγγελματική  δραστηριότητα  την  παροχή  υπηρεσιών
καθαρισμού, αυτοί απαιτείται να συμμορφώνονται στις απαιτήσεις του άρθρου 68 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115
τ.Α’)  «Νέο  Ασφαλιστικό  Σύστημα  και  συναφείς  διατάξεις,  ρυθμίσεις  στις  εργασιακές  σχέσεις»,  όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 τ.Α’) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών
Εργασίας,  ρυθμίσεις  θεμάτων  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  άλλες  διατάξεις»  και  του  άρθρου  22  του
ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 τ.Α’) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά
εργασίας» που αφορά στις Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης.

Για την απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης, οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο  ή πιστοποιητικό που εκδίδεται
από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων.

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





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

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση καλύπτεται από όλα τα
μέλη της ένωσης.

Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον  αφορά  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης,  οι  οικονομικοί  φορείς  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  σωρευτικά  τα  ελάχιστα  προσόντα
χρηματοοικονομικής επάρκειας και πιστοληπτικής ικανότητας που αναφέρονται ακολούθως:

α)  Ο  υποψήφιος  πρέπει  να  καταδείξει  ότι  κατά  τις  τελευταίες  τρεις  (3)  χρήσεις  των  τριών  τελευταίων
φορολογικών ετών είχε μέσο όρο κύκλου εργασιών, τουλάχιστον ίσο με την εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης
Παραχώρησης χωρίς τον ΦΠΑ.

β)  Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος έχει συσταθεί ή έχει κάνει έναρξη δραστηριότητας για λιγότερο από
τρία (3) οικονομικά έτη, η Αναθέτουσα Αρχή, σε σχέση με την αναφορά στα τελευταία τρία οικονομικά έτη, θα
λάβει υπόψη το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το εν λόγω νομικό πρόσωπο είναι σε λειτουργία, με την
προϋπόθεση  ότι  ο  εν  λόγω  υποψήφιος  θα  προσκομίσει  πιστοποιητικό  ή  δήλωση  ελεγκτικής  εταιρείας
αναγνωρισμένου κύρους, πιστοποιημένης στη χώρα εγκατάστασης που θα βεβαιώνει το χρονικό διάστημα
λειτουργίας του νομικού προσώπου και θα αναφέρει το μέσο κύκλο εργασιών του κατά το διάστημα της
λειτουργίας του.

Για  την  απόδειξη  της  ανωτέρω  απαίτησης, οι  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  ισολογισμούς  ή
αποσπάσματα  ισολογισμών των  τριών  τελευταίων  οικονομικών  χρήσεων,  συναρτήσει  της  ημερομηνίας
δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, στις περιπτώσεις που παρίσταται
σχετική εκ του νόμου υποχρέωση προς δημοσίευση ισολογισμών στη χώρα του υποψηφίου. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τ αανωτέρω δικαιολογητικά,
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο
έγγραφο.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται από
ένα ή περισσότερα μέλη της ένωσης.

Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τα ελάχιστα προσόντα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας
που αναφέρονται ακολούθως:

α) οι οικονομικοί φορείς, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, τα μέλη αυτής συνολικά, θα πρέπει κατά την
τελευταία πενταετία πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς στον παρόντα διαγωνισμό, είτε
να  έχουν  ολοκληρώσει  είτε  να  έχουν  υπογράψει  και  να  εκτελούν,  σύμβαση  ή  ανανεούμενες  συμβάσεις,
συνολικής διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών, σωρευτικά, με αντικείμενο τις θρησκευτικές υπηρεσίες, και

β) οι οικονομικοί φορείς για την παρούσια διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με
το πρότυπο ISO 9001:2015 Σύστημα διαχείρισης ποιότητας στο αντικείμενο του διαγωνισμού.

Για την απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

για το α:





-εάν  ο  αποδέκτης  είναι  Δημόσια  Αρχή,  αντίγραφα  συμβάσεων  και,  όπου  απαιτείται,  βεβαιώσεις  καλής
εκτέλεσης ή πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης από την αρμόδια Αρχή,

-εάν  ο  αποδέκτης  είναι  ιδιωτικός φορέας,  είτε  αντίγραφα  από επίσημα  παραστατικά ,  είτε  εφόσον   δεν
προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά,  με Υπεύθυνη Δήλωση Βεβαίωση του
αποδέκτη των Υπηρεσιών.

για το β:

-ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο 

Όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις απαιτείται να συντρέχουν, επί ποινή αποκλεισμού, κατά τον χρόνο υποβολής
της προσφοράς του οικονομικού φορέα.

ΑΡΘΡΟ 9 Ειδικά για συμβάσεις καθαριότητας 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό από το ΣΕΠΕ, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος έκαστου των υποψηφίων εργολάβων.

Για το χρονικό  διάστημα που δεν καλύπτετε από το Μητρώο Παραβατών εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών
καθαριότητας,  προσκομίζουν  υποχρεωτικά  ένορκη  βεβαίωση  του  νομίμου  εκπροσώπου  αυτών,  ενώπιον
συμβολαιογράφου, περί µη επιβολής σε βάρος τους προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας. 

Οι πράξεις επιβολής προστίμου που επιβάλλονται σε βάρος εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/ και
φύλαξης καταχωρούνται στο αντίστοιχο «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/
και Φύλαξης» που τηρείται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας.

Η  αναθέτουσα  αρχή  υποχρεούται,  αμέσως  μετά  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  των προσφορών,  να
υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου
που έχουν  εκδοθεί  σε  βάρος  εκάστου  των υποψήφιων εργολάβων.  Το  πιστοποιητικό  αποστέλλεται  στην
αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης
παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών
καθαρισμού  ή/και  φύλαξης  λόγω  διάπραξης  σοβαρού  επαγγελματικού  παραπτώματος.  Ως  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα νοείται ιδίως: αα) Η επιβολή σε βάρος της υποψήφιας εταιρείας, μέσα σε χρονικό
διάστημα τριών (3) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τουλάχιστον δύο (2)
πράξεων  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας
συνολικού  ύψους  τουλάχιστον  δέκα  χιλιάδων  (10.000)  ευρώ,  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας,
καθεμιά από τις οποίες χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας κατ' εφαρμογή της υ.α.
2063/Δ1  632/2011  ή  οποιασδήποτε  διάταξης  ρυθμίσει  μελλοντικά  το  περιεχόμενο  των  παραβάσεων
«υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  ββ)  η  κήρυξη  ως  έκπτωτης  της  υποψήφιας  εταιρείας  κατ'
εφαρμογή  της  παραγράφου  7  του  παρόντος,  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  τριών  (3)  ετών  πριν  από  την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, γγ) η επιβολή της κύρωσης της προσωρινής
διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων της επιχείρησης ή
εκμετάλλευσης κατ' εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών
(3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.

Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών
Καθαρισμού  ή/και  Φύλαξης»  οι  εταιρείες  παροχής  υπηρεσιών  καθαρισμού  ή/και  φύλαξης  προσκομίζουν
υποχρεωτικά  ένορκη  βεβαίωση  του  νομίμου  εκπροσώπου  αυτών  ενώπιον  συμβολαιογράφου,  περί  μη
επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας.





ΑΡΘΡΟ 10 Υπεργολαβία 

Ο  Ανάδοχος  δεν  απαλλάσσεται  από  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  και  ευθύνες  λόγω  ανάθεσης  της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της Σύμβασης Παραχώρησης σε υπεργολάβους. Η τήρηση υποχρεώσεων της
παρ. 4 του άρθρου 29 του Ν.4413/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος δύναται, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης Παραχώρησης, να αναθέτει  την εκτέλεση
μέρους των υποχρεώσεών του σε υπεργολάβους. Εφόσον το(α) τμήμα(τα) της Σύμβασης Παραχώρησης, το(α)
οποίο(α) ο Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης Παραχώρησης, ο Ανάδοχος
οφείλει να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα αποδεικτικά μέσα όσον αφορά στους προτεινόμενους
Υπεργολάβους, εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή των οικείων συμφωνητικών. Όταν από την ως
άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει
την αντικατάσταση των τρίτων υπεργολάβων, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ.5-6 του άρθρου 50
του Ν.4413/2016.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους υπεργολάβους, τους οποίους οι Υποψήφιοι έχουν δηλώσει ήδη με την
προσφορά  τους,  και  εφόσον  προσκομίσουν  τα  σχετικά  συμφωνητικά  και  δικαιολογητικά  κατά  το  στάδιο
κατακύρωσης,  εφόσον  δεν  επέρχεται  ουσιώδης  μεταβολή  αναφορικά  με  το  αντικείμενο  της  δηλωθείσας
εργολαβίας. Τα σχετικά δικαιολογητικά για τους υπεργολάβους αυτούς θα προσκομιστούν κατά το στάδιο
προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας  σύναψης  της  Σύμβασης  Παραχώρησης,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να
υποβάλει στην Αναθέτουσα αρχή τα τελικά και συμφωνημένα σχέδια συμβάσεων με τους υπεργολάβους που
αναγράφει στην τεχνική προσφορά του. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε
αλλαγή πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης,  καθώς και τις  απαιτούμενες
πληροφορίες, σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στο
πλαίσιο  της  παρούσας  Σύμβασης  Παραχώρησης,  προσκομίζοντας  τα  σχετικά  συμφωνητικά/δηλώσεις
συνεργασίας, εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή τους. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας
του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή  εκτέλεση  του  τμήματος  /  των  τμημάτων  της
Σύμβασης  Παραχώρησης  είτε  από τον ίδιο,  είτε  από νέο  υπεργολάβο τον  οποίο θα γνωστοποιήσει  στην
Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

Παραβίαση  των  υποχρεώσεων  του  παρόντος  άρθρο,  επιφέρει  την  επιβολή  εις  βάρος  του  Αναδόχου
οικονομικών κυρώσεων.

ΑΡΘΡΟ 11 Όροι εκτέλεσης της Σύμβασης παραχώρησης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις,  κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο
1.7.5 της παρούσας διακήρυξης, στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου (παρ. 3 άρθρου 29 ν. 4413/2016). 

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.

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και
ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση
(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή
άλλων  κοινών  συμφερόντων,  συμπεριλαμβανομένων  και  αντικρουόμενων  επαγγελματικών  συμφερόντων)
μεταξύ  των  νομίμων  ή  εξουσιοδοτημένων  εκπροσώπων  του  καθώς  και  υπαλλήλων  ή  συνεργατών  τους
οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού





της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης
ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της,
οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο  ανάδοχος  δεν  δικαιούται  αποζηµίωσης  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  για  οποιαδήποτε  βλάβη  τυχόν
προξενηθεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και για οποιαδήποτε
εν γένει ζηµιά αυτού οφειλόµενη είτε σε αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού
του.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη
της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική
δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 

ΑΡΘΡΟ 12 Παρακολούθηση Σύμβασης παραχώρησης – Παραλαβή του αντικειμένου

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης Παραχώρησης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων (Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας) σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 12 του άρθρου 67 του ν.4413/2016,  η οποία θα εισηγείται  στο αρμόδιο υποφαινόμενο
όργανο  για  όλα  τα  ζητήματα που  αφορούν  στην  προσήκουσα  εκτέλεση  όλων  των  όρων  της  Σύμβασης
Παραχώρησης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.Ενδεικτικά, η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα
μπορεί να εισηγείται επί της παραλαβής του αντικειμένου της, να γνωμοδοτεί ή εισηγείται για κάθε άλλο
ζήτημα  που  αφορά  στην  προσήκουσα  εκτέλεση  όλων  των  όρων  της  Σύμβασης  Παραχώρησης  και  στην
εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  του  Αναδόχου,  ιδίως  για  ζητήματα  που  αφορούν  σε  τροποποίηση  του
αντικειμένου της Σύμβασης Παραχώρησης υπό τους όρους του άρθρου 51 του ν.4413/2016, να ελέγχει την
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων που περιλαμβάνονται στα Συμβατικά Τεύχη και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του Αναδόχου να εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω
όρων.

Η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  μπορεί  με  απόφασή  της  να  ορίζει  μία  ή  περισσότερες  επιτροπές  για  την
παρακολούθηση της Σύμβασης Παραχώρησης με εποπτικό και εισηγητικό χαρακτήρα. Με την ίδια απόφαση
δύναται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας Υπηρεσίας, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους
καθήκοντα  για  την  παρακολούθηση  της  Σύμβασης  Παραχώρησης.  Σε  αυτήν  την  περίπτωση,  μία  εκ  των
ορισθεισών επιτροπών αναλαμβάνει καθήκοντα συντονιστή.

Τα  καθήκοντα  της  επιτροπής  ή  των  επιτροπών  είναι,  ενδεικτικά,  η  πιστοποίηση  της  εκτέλεσης  του
αντικειμένου της Σύμβασης Παραχώρησης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του Αναδόχου με τους
όρους  της  Σύμβασης  Παραχώρησης.  Με  εισήγηση  των  ανωτέρω  επιτροπών,  η  Υπηρεσία  που  διοικεί  τη
Σύμβαση  Παραχώρησης  μπορεί  να  απευθύνει  έγγραφα  με  οδηγίες  και  εντολές  προς  τον  Ανάδοχο  που
αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης Παραχώρησης.

Αν η Διευθύνουσα Υπηρεσία κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής,  που αναφέρει  τις
παρεκκλίσεις  που  διαπιστώθηκαν  από  τους  όρους  της  σύμβασης  και  γνωμοδοτεί  αν  οι  αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς
αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί  ότι  δεν  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/
και  παραδοτέων,  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  η  οποία  θα  πρέπει  να  είναι  ανάλογη  προς  τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται
να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η
οποία  κοινοποιείται  υποχρεωτικά  και  στον  ανάδοχο.  Αν  παρέλθει  χρονικό  διάστημα  μεγαλύτερο  των  30
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή
του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.





Ο  Ανάδοχος,  με  την  επιφύλαξη  της  συνδρομής  Γεγονότων  Απαλλαγής  (παράγραφος  2.5.6  της  παρούσας
διακήρυξης),  υποχρεούται  να  εκπληρώνει  τις  συμβατικές  του υποχρεώσεις  και  να  συμμορφώνεται  με  τις
οδηγίες και τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με τη Σύμβαση Παραχώρησης ή
τις κείμενες διατάξεις.

Εάν ο Ανάδοχος υπερβεί υπαίτια τις υποχρεώσεις του που πηγάζουν από την παρούσα Διακήρυξη και τα
Έγγραφα  της  Σύμβασης  Παραχώρησης,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  δύναται  να  τα  κοινοποιήσει  ειδική  εξώδικη
όχληση, η οποία να διαλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών της στις οποίες οφείλει να προβεί,
θέτοντας εύλογη προθεσμία  για τη συμμόρφωσή της,  η  οποία,  σε  κάθε  περίπτωση,  δεν μπορεί  να είναι
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική εξώδικη όχληση παρέλθει
χωρίς ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, μετά από κλήση του Αναδόχου για παροχή
εξηγήσεων, να του επιβάλει ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το οικείο άρθρο της Σύμβασης Παραχώρησης. Οι
ποινικές ρήτρες δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση
Παραχώρησης, σύμφωνα με την παράγραφο 5.11 της παρούσας.

Η αρμόδια Υπηρεσία δύναται να ελέγχει τον Ανάδοχο αναφορικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που
αναλαμβάνει έναντι των τρίτων μετά τον οποίων συμβάλλεται για την παροχή των υπηρεσιών του στο πλαίσιο
της Σύμβασης Παραχώρησης.

ΑΡΘΡΟ 13 Ποινικές Ρήτρες

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από
την  σύμβαση  και  από κάθε  δικαίωμα που απορρέει  από αυτήν,  εάν  δεν εκπληρώσει  τις  συμβατικές  του
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν
μπορεί να είναι  μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.  Αν η προθεσμία που τεθεί  με την ειδική όχληση
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται,  μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 42 του ν. 4413/2016 αποκλεισμός από τη
συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,  επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες,  με
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για
υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν
μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο
της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.





Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί  από την  αναθέτουσα  αρχή το δικαίωμα να κηρύξει  τον  ανάδοχο
έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 14 Χρόνος έναρξης και Διάρκεια της Σύμβασης παραχώρησης – παράταση διάρκειας

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από
τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) έτη ήτοι
εξήντα  (60)  μήνες  από  την  ημερομηνία  ανάρτησης  της  υπογεγραμμένης  Σύμβασης  Παραχώρησης  στο
ΚΗΜΔΗΣ.

Η  συνολική  διάρκεια  της  σύμβασης  μπορεί  να  παρατείνεται  μετά  από   αιτιολογημένη  απόφαση  της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από  τη  λήξη  της  διάρκειάς  της,  σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις  που  δεν  οφείλονται  σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα
αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης,  ο ανάδοχος κηρύσσεται  έκπτωτος .  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από
υπαιτιότητα  του  αναδόχου  μετά  τη  λήξη  της  διάρκειας  της  σύμβασης,  και  μέχρι  λήξης  του  χρόνου  της
παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.
4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 15 Τροποποίηση της Σύμβασης παραχώρησης κατά τη διάρκειά της 

Η Σύμβαση Παραχώρησης μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης  σύμβασης,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  51  παρ.  1  και  2  του
Ν.4413/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο Ανάδοχος δύναται να συστήσει εταιρεία στην οποία θα συμμετέχει κατά 51%, υπό την προϋπόθεση ότι τα
μέλη της εταιρείας θα είναι φορολογικώς, ασφαλιστικώς και δημοτικώς ενήμερα και η αλλαγή να εγκριθεί
από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 16 Τρόπος καταβολής ανταλλάγματος

Το πρώτο Εφάπαξ Μηνιαίο Αντάλλαγμα θα καταβληθεί με την υπογραφή της Σύμβασης παραχώρησης και
καταάλλεται  περαιτέρω εντός του τρίτου δεκαημέρου εκάστου μηνός  στο Ταμείο  εισπράξεως  του Δήμου
Αθηναίων από όπου θα λαμβάνεται σχετική έγγραφη απόδειξη. Η απόδειξη που εκδίδεται από το Ταμείο
εσπράξεως  του  Δήμου  θα  αποτελεί  και  το  μόνο  αποδεικτικό  στοιχείο  πληρωμής  του  Ανταλλάγματος,
αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου τρόπου απόδειξης.

ΑΡΘΡΟ 17 Λύση της Σύμβασης παραχώρησης

Η Σύμβαση Παραχώρησης λύεται, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα και στους οικείους
όρους των συμβατικών τευχών και ειδικότερα:

1. Με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας αυτής.

2. Με καταγγελία από την Αναθέτουσα Αρχή της, εφόσον:

α)  Συντρέχει  περίπτωση  που  να  συνιστά  Γεγονός  Αθέτησης  του  Αναδόχου,  ιδίως  δε  παράβαση  των
υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 5.8 της παρούσας.

β) Η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία ανάθεσης σύμβασης,
βάσει του άρθρου 51 του Ν.4413/2016.

γ) Τα μέλη του Αναδόχου, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης Παραχώρησης, τελούσαν σε μία από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 39 του Ν.4413/2016 και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να είχαν αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης Παραχώρησης.





δ) Η Σύμβαση Παραχώρησης δεν έπρεπε να ανατεθεί στα μέλη του Αναδόχου λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχουν από τις  Συνθήκες  και  την Οδηγία 2014/24/ΕΕ,  η οποία έχει  αναγνωριστεί  με
απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ε) Συντρέχουν οι περιπτώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 35 του Ν.4413/2016.

στ) Συντρέχει κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία τούτο προβλέπεται ρητώς στην παρούσα Διακήρυξη.

3. Με καταγγελία από τον Ανάδοχο, εφόσον:

α) Συντρέχει  περίπτωση που συνιστά Γεγονός Αθέτησης της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως δε παράβαση των
υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.

β) Συντρέχει κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία τούτο προβλέπεται ρητώς στην παρούσα Διακήρυξη .

4. Με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, και

5.  Σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  που  ορίζεται  στα  συμβατικά  τεύχη,  συμπεριλαμβανομένης  της  περίπτωσης
συνδρομής Παρατεταμένου Γεγονότος Απαλλαγής.

Η διαδικασία γνωστοποίησης της καταγγελίας, η αποζημίωση των μερών σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης
Παραχώρησης, η επιβολή περαιτέρω οικονομικών κυρώσεων,  υπό τη μορφή ποινικών ρητρών, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό ζήτημα καθορίζεται στους οικείους όρους των συμβατικών τευχών.

ΑΡΘΡΟ 18 Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις
της φορολογικής, κοινωνικοασφαλιστικής, εργατικής, αγορανομικής, περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και
κάθε άλλης διάταξης νόμου που έχει θεσπισθεί μέσω διατάξεων της νομοθεσίας της Ένωσης, της εθνικής
νομοθεσίας, συλλογικών συμβάσεων ή των διεθνών διατάξεων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του Ν.4413/2016.

2. Το πρώτο Εφάπαξ Μηνιαίο Αντάλλαγμα θα καταβληθεί με την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης και
θα  καταβάλλεται  περαιτέρω  εντός  του  τρίτου  δεκαημέρου  εκάστου  μηνός,  κατά  τα  προβλεπόμενα  στην
παράγραφο 2.2.2 της παρούσας.

3. Ο Ανάδοχος με την υποβολή της Δεσμευτικής Προσφοράς τους και συνακόλουθα με την υπογραφή της
Σύμβασης  Παραχώρησης  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  ότι  έλαβε  γνώση  της  κατάστασης  του  χώρου,  ότι  το
αντάλλαγμα που τελικά κατακυρώθηκε είναι απολύτως δίκαιο και εύλογο και ότι ο Δήμος δεν υπέχει καμία
ευθύνη έναντι του Αναδόχου για την κατάσταση στην οποία ο τελευταίος παραλαμβάνει το χώρο.

4. Ασφάλιση προσωπικού: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει στα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία ή
οργανισμούς  κύριας  ή/και  επικουρικής  ασφάλισης  όλο  το  προσωπικό  που  θα  απασχολεί  ο  ίδιος  ή  οι
υπεργολάβοι  του,  ανάλογα  με  την  ειδικότητα  και  σύμφωνα  με  τις  περί  των  ασφαλιστικών  ταμείων  ή
οργανισμών  διατάξεις.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  επίσης  να  έχει  ασφαλίσει  αντίστοιχα  σε  ασφαλιστικές
εταιρείες  το  εργατοτεχνικό  και  λοιπό  προσωπικό  του,  ημεδαπό  ή  αλλοδαπό,  που  δεν  υπάγεται  στις
ασφαλιστικές διατάξεις.

5.  Ασφάλιση  μηχανημάτων  και  μεταφορικών  μέσων: Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  έχει  ασφαλίσει  σε
ασφαλιστική εταιρεία τα μηχανήματα, τα αυτοκίνητα και όλα τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται
κατά τη διαδικασία παροχής των υπηρεσιών του στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης Παραχώρησης, έναντι
σωματικών βλαβών προς τρίτους, υλικών ζημιών προς τρίτους και ιδίων ζημιών.

6. Ασφάλιση αστικής ευθύνης: Ο Ανάδοχος οφείλει -με μέριμνα και δαπάνη του- να συνάψει με ασφαλιστική
εταιρεία,  ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης,  το οποίο και θα καταθέσει,  κατά την υπογραφή της
Σύμβασης.

 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 ό,τι 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,

- θα περιλαμβάνει όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου,

   της υπολοίπου ΕΣΥ και των λοιπών συμβατικών τευχών.

 Ασφαλιστικές Καλύψεις:

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και Υλικών Ζημιών:

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
εκτέλεσης της σύμβασης. 

Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες/ εγκαταστάσεις.

Όρια Αποζημίωσης Γενικής Αστικής Ευθύνης:

- Σωματικές Βλάβες κατά άτομο: 250.000,00€

- Υλικές Ζημιές σε περιουσία τρίτων κατά ατύχημα και ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων: 
100.000,00€

- Ανώτατο Όριο αποζημίωσης κατά γεγονός (Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές): 1.000.000,00€

- Ανώτατο Όριο ευθύνης της Εταιρείας για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης: 1.000.000,00€

Απαλλαγές:

0 έως 1.000,00€ εφ’ εκάστης απαίτησης

Επέκταση Κάλυψης Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης:

Καλύπτεται η υπό των Ελληνικών Νόμων προβλεπόμενη αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου, την οποία υπέχει
υπό την ιδιότητα του εργοδότη, έναντι του προσωπικού, του ασφαλισμένου στο eΕΦΚΑ για ατυχήματα που θα
συμβούν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και εξ αφορμής αυτής στο έργο και για πέραν των υποχρεώσεων
του eΕΦΚΑ. Όρια αποζημίωσης:

- Σωματικές βλάβες κατά άτομο μέχρι 50.000,00€ – κατά γεγονός μέχρι 100.000,00€

- Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης μέχρι 150.000,00€

Τα  ανώτατα  όρια  Εργοδοτικής  Ευθύνης  ισχύουν  ως  υπό  όρια  της  Γενικής  Αστικής  Ευθύνης  και  δεν  την
προσαυξάνουν.

H 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 (€).

 Διάρκεια Ασφάλισης:

Η  Ασφάλιση  θα  ξεκινήσει  από  την  ημερομηνία  έναρξης  εκτέλεσης  της  σύμβασης  (ως  τέτοια  ορίζεται  η
ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ) και
θα έχει διάρκεια πέντε (5) έτη ήτοι εξήντα (60) μήνες.

Λόγω  του  ότι  τα  ασφαλιστήρια  συμβόλαια  εκδίδονται  ετησίας  διάρκειας,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να
προσκομίσει  υπεύθυνη δήλωση ότι α) δεν θα υπάρχει κενό στην ασφαλιστική κάλυψη, β) θα προσκομίζει





εντός δέκα (10)  ημερών το ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  της  επόμενης  ασφαλιστικής  περιόδου,  με  δική του
ευθύνη και  επί  ποινή των κυρώσεων που προβλέπονται  από τις διατάξεις  της  παρ.6 του άρθρου 22 του
Ν.1599/1986 όπως ισχύει.

Σε περίπτωση πρόκλησης συμβάντος και προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον ανάδοχο τη
σχετική με τη ζημιά κ.λπ. αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό
συγκατάθεση της Υπηρεσίας.

7. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  συμμορφώνεται  με  όλους  τους  όρους  και  τις  σχετικές  πολεοδομικές,
αστυνομικές, υγειονομικές ή άλλες διατάξεις και για τυχόν παράβασή τους ευθύνεται αποκλειστικώς ο ίδιος.

8. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  επιτρέπει  καθ’όλη  τη  διάρκεια  της  Σύμβασης  Παραχώρησης  και  χωρίς
περιορισμούς την παρουσία, καθ’όλη την 24ωρη λειτουργία του Β΄ Κοιμητηρίου, την επίσκεψη σε υπαλλήλους
ή άλλα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να επιθεωρούν τις εργασίες  κατά τα οριζόμενα
στις παραγράφους 5.7.3 και 5.7.4 της παρούσας διακήρυξης.

9. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με την καταβολή ολόκληρου του τέλους χαρτοσήμου της Σύμβασης Παραχώρησης
(3,6%), εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση.

10. Από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου εγκατάστασης, ο Ανάδοχος καθίσταται αποκλειστικός
υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία, όσον αφορά το προσωπικό του και τις σχέσεις του με τους χρήστες
του Β΄ Κοιμητηρίου.

11. Απαγορεύεται ο Ανάδοχος να προβαίνει σε ενέργειες άγουσες εις άγραν πελατών, δηλαδή σε διανομή
φυλλαδίων/καρτών σε εμφανή σημεία του Β΄ Κοιμητηρίου, καθώς και σε σημεία πλησίον των τάφων.

12. Ο  Ανάδοχος  δύναται  να  αναρτήσει  έως  τρεις  (3)  πινακίδες  οι  οποίες  θα  περιλαμβάνουν  τις
προσφερόμενες υπηρεσίες  του και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία,  σε εμφανή σημεία του Κοιμητηρίου τα
οποία θα του υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή.

13. Οι τιμές παροχής υπηρεσιών, που θα προσφέρει ο Ανάδοχος ανά κατηγορία υπηρεσίας και ανά τάφο και
με δικά του υλικά, ορίζονται κατ’ανώτατο όριο μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων φόρων
και τελών, ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΦΩΝ ΤΙΜΗ/ΜΗΝΑ

Αφή κανδηλίου οικογενειακών τάφων 30,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Καθαρισμός/πλύσιμο οικογενειακών τάφων 50,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Αφή κανδηλίου λοιπών τάφων 30,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Καθαρισμός/πλύσιμο λοιπών τάφων 30,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Οι ως άνω τιμές των προσφερομένων υπηρεσιών είναι οι τελικές τιμές που περιλαμβάνουν και τον ΦΠΑ και
θα παραμείνουν σταθερές καθ’όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης.

ΑΡΘΡΟ 19 Υποχρεώσεις παράδοσης κατά τη λύση ή τη λήξη της Σύμβασης παραχώρησης

Μετά τη λήξη ή την καθ’οιοδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης Παραχώρησης και την οριστική παραλαβή του
αντικειμένου  της  Σύμβασης  Παραχώρησης  και  την  υπογραφή  του  σχετικού  πρωτοκόλλου  παραλαβής,  ο
Ανάδοχος επιστρέφει  του παραχωρηθέντα σε  αυτόν  χώρο και  τα περιλαμβανόμενα  στο χώρο κινητά και
ακίνητα  αντικείμενα,  εντός  πέντε  (5)  ημερολογιακών  ημερών  από  την  ημερομηνία  λήξης  ή  λύσης  της
Σύμβασης Παραχώρησης.

Εάν ο Ανάδοχος για οποιονδήποτε λόγο δεν παραδώσει, κατά τα ανωτέρω, εντός της ορισθείσας προθεσμίας,
θα οφείλει στην Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ημέρα καθυστέρησης χρηματικό ποσό ίσο με το διπλάσιο του
Ημερησίου Ανταλλάγματος, το οποίο θα υπολογίζεται επί τη βάσει του Εφάπαξ Μηνιαίου Ανταλλάγματος.
Επιπροσθέτως, θα καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της παρούσας, ως ποινική ρήτρα.

Η Αναθέτουσα  Αρχή διατηρεί  το  δικαίωμα  να προβεί  μονομερώς  στην  παραλαβή  των παραχωρηθέντων,
αποβάλλοντας τον Ανάδοχο και οιονδήποτε τρίτο από τους χώρους του Β΄ Κοιμητηρίου και την παροχή των εν





θέματι  υπηρεσιών  εντός  αυτού,  διατηρώντας  στο  ακέραιο  όλα  τα  δικαιώματά  της  και  τις  αξιώσεις  της
εναντίον του Αναδόχου από την παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης και το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 20 Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Δήμος Αθηναίων συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR - 2016/679) της
ΕΕ  και  με  τον  εφαρμοστικό  εθνικό  νόμο  4624/2019.  Στα  πλαίσια  των  διαγωνιστικών  διαδικασιών,  των
διοικητικών ενεργειών και  των λοιπών προβλεπόμενων υποχρεώσεων,  η  Αναθέτουσα Αρχή διαχειρίζεται,
επεξεργάζεται, αποθηκεύει και διακινεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση όπου τέτοια έχουν
κατατεθεί  από  τους  υποψήφιους  οικονομικούς  φορείς,  πάντοτε  στα  πλαίσια  του  αρχικού  σκοπού
επεξεργασίας,  της  εξυπηρέτησης  του  δημοσίου  συμφέροντος  και  της  ενάσκησης  δημόσιας  εξουσίας.  Οι
φορείς  με  τη  συμμετοχή  τους  στη  διαδικασία  συναινούν  στα  ανωτέρω  αναφερόμενα.  Για  περισσότερες
πληροφορίες ο Δήμος Αθηναίων έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO). Τηλ. Επικοινωνίας 210
5277519, dpo@athens.gr, κος Καρανικόλας Νικόλαος.

Ο Συντάξας

Σπυρίδων Μπάκας

Ο Προϊστάμενος

Σταμούλης Γαλούνης

Ο Διευθυντής

Νικόλαος Καρανικόλας





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Τεχνική Περιγραφή

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της τεχνικής έκθεσης που αφορά στην
παραχώρηση υπηρεσιών αφής κανδηλίων και καθαρισμού/πλυσίματος τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο του Δήμου
Αθηναίων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η παραχώρηση της παροχής υπηρεσιών αφής κανδηλίων και
καθαρισμού/πλυσίματος τάφων στο  Β΄ Κοιμητήριο, οι εγκαταστάσεις του οποίου βρίσκονται επί των οδών
Ηρακλείου & Τραλλέων, Τ.Κ. 11142, Αθήνα, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων από πλευράς του Δήμου Αθηναίων
προκειμένου  να  εξασφαλιστεί  η  εύρυθμη  λειτουργία  και  ευταξία  των Κοιμητηρίων του,  βάσει  των όσων
προβλέπονται  στο  άρθρο  25  παρ.  11-12  του  ισχύοντος  Κανονισμού  Λειτουργίας  Κοιμητηρίων  (Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων υπ’αριθμ. 1020/31-07-2017, ΑΔΑ: ΩΑ4ΖΩ6Μ-Ω9Ε).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η παραχώρηση των υπηρεσιών αφής κανδηλίων και καθαρισμού/πλυσίματος τάφων θα έχει χρονική διάρκεια
από την ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και για 60 μήνες.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι παρεχόμενες  υπηρεσίες  κατατάσσονται  στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 98131000-0 (θρησκευτικές υπηρεσίες).

Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί σε παραχώρηση των υπηρεσιών (εκμίσθωση των δικαιωμάτων του)
για  την  εκ  μέρους  τρίτου  αντ’αυτού  παροχή  υπηρεσιών  προς  τους  χρήστες  του  Β΄  Κοιμητηρίου  αφής
κανδηλίων και καθαρισμού/πλυσίματος σε όλα τα μνημεία που έχουν ανεγερθεί ή θα ανεγερθούν κατά τη
διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί, για τεθνεώντες εντός του Β΄ Κοιμητηρίου, εφόσον οι χρήστες του Β΄
Κοιμητηρίου  εκδηλώσουν  σχετική  επιθυμία.  Για  την  εκτέλεση  των  υπηρεσιών,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  θα
παραχωρήσει  χώρο προς  χρήση από τον  Ανάδοχο,  ο  οποίος  χώρος  θα είναι  της  απολύτου  επιλογής  της
Αναθέτουσας Αρχής.

O Ανάδοχος αναλαμβάνει:

1. τη διενέργεια του συνόλου των εργασιών, ενεργειών και δράσεων που απαιτούνται για την έγκαιρη,
ομαλή και αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών αφής κανδηλίων και καθαρισμού/πλυσίματος τάφων
προς τους χρήστες του Β΄ Κοιμητηρίου που θα εκδηλώσουν σχετική επιθυμία,

2. την ομαλή, ανεμπόδιστη, ετήσια και επί καθημερινής βάσεως παροχή των υπηρεσιών από την έναρξη
της Σύμβασης Παραχώρησης και καθ’όλη τη διάρκεια αυτής,

3. τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια,

4. την  αποπληρωμή  των  Οικονομικών  Ανταλλαγμάτων  προς  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  καθώς  και
οιωνδήποτε άλλων λειτουργικών, διαχειριστικών και λοιπών δαπανών προκύψουν κατά τη διάρκεια
της Σύμβασης Παραχώρησης,

5. την παροχή της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης, και

6. την παράδοση του χώρου και την απομάκρυνση από τις εγκαταστάσεις του Β΄ Κοιμητηρίου κατά τη
λύση ή τη λήξη της περιόδου παραχώρησης.





Οι συμμετέχοντες είναι ελεύθεροι να διαμορφώσουν σχέδιο ανάπτυξης της υπηρεσίας, με την επιφύλαξη των
ελάχιστων  προαπαιτούμενων  συμμετοχής  τους  στη  διαδικασία,  υπό  την  αίρεση  ότι  θα  τηρήσουν  τους
περιορισμούς που τίθενται από την εθνική και ενωσιακή περιβαλλοντική, χωροταξική, πολεοδομική και κάθε
άλλη σχετική νομοθεσία καθώς και τις σχετικές υποχρεώσεις τους.

Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει:

1. να εξασφαλίσει στον Ανάδοχο την άσκηση του αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης της
παροχής υπηρεσιών,

2. να διασφαλίζει  την απρόσκοπτη παροχή υδροδότησης  για την εκτέλεση των απαραίτητων
εργασιών  καθαρισμού/πλυσίματος  τάφων  καθ’όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της  Σύμβασης
Παραχώρησης.

Η  Αναθέτουσα  αρχή  αποτελεί  το  μοναδικό,  αποκλειστικό  και  αδιαμφισβήτητο  κύριο  του  ακινήτου,  των
εγκαταστάσεων,  υποδομών  και  εξοπλισμού  του  Β΄  Κοιμητηρίου,  όλων των λοιπών ακίνητων και  κινητών
πραγμάτων που περιλαμβάνονται σε αυτό, καθώς και του χώρου που θα παραχωρηθεί στον Ανάδοχο μετά
του συνόλου των περιλαμβανόμενων σε αυτόν κινητών και ακίνητων πραγμάτων που θα περιλαμβάνονται
στο  Πρωτόκολλο  Παράδοσης-Παραλαβής  κατά  τους  όρους  της  Σύμβασης  Παραχώρησης  (π.χ.  γραφείο,
καρέκλα,  φοριαμός,  ερμάριο  κλπ).  Μετά  τη  λήξη  ή  την  καθ’οιονδήποτε  τρόπο  λύση  της  Σύμβασης
Παραχώρησης, όλα τα ανωτέρω θα περιέρχονται εξ ολοκλήρου στην εκμετάλλευση της Αναθέτουσας Αρχής,
χωρίς  να  γεννάται  οποιοδήποτε  δικαίωμα  αφαίρεσης,  απόδοσης  δαπανών  ή  αποζημίωσης  υπέρ  του
Αναδόχου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.   Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται:

i. εφόσον  καταστούν  ανάδοχοι  να  εφαρµόζουν  κατά  την  εκτέλεση  της  σύµβασης  παραχώρησης  τις
διατάξεις  της  νοµοθεσίας  περί  υγείας  και  ασφάλειας  των  εργαζοµένων  και  πρόληψης  του
επαγγελµατικού κινδύνου. 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. 

ii. ότι  καθ’  όλη τη  διάρκεια  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας,  αλλά και  κατά το  στάδιο  εκτέλεσης  της
σύµβασης,  εφόσον  καταστούν  ανάδοχοι,  αλλά  και  µετά  τη  λήξη  ή  λύση  αυτής,  να  τηρήσουν
εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσουν σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του
ελληνικού και  διεθνούς  Τύπου),  χωρίς  την  προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της  Αναθέτουσας
Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την εκτέλεση
των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και ότι θα λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα
για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

iii. να  µην  προβαίνουν  σε  δηµόσιες  δηλώσεις  σχετικά  µε  το  συµβατικό  αντικείµενο,  χωρίς  την
προηγούµενη  συναίνεση  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  ούτε  να  συµµετέχουν  σε  δραστηριότητες
ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και να µη δεσµεύουν αυτήν
µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 

2. Οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να εφαρµόζουν την  υπ’ αριθμ. 38866/21.04.2022 (ΦΕΚ 2030 τ.Β΄)
υπουργική  απόφαση  «Καθορισμός  κατώτατου  μισθού  και  κατώτατου  ημερομισθίου  για  τους
υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας».

3. Οι  οικονοµικοί  φορείς  θα  πρέπει  να  λαµβάνουν  όλα  τα  απαιτούμενα  μέτρα  ασφαλείας  για  το
προσωπικό τους και να τηρούν τα προβλεπόµενα στις οδηγίες του ΕΟ∆Υ λόγω του COVID-19, για την
ασφάλεια των εργαζοµένων του αλλά και των φιλοξενούμενων. 





4. Οι παραχωρούμενες υπηρεσίες αφορούν στην αφή κανδηλίων και καθαρισμό/πλύσιμο τάφων και το
προσωπικό που εργάζεται σε αυτούς. Επιπροσθέτως, το προσωπικό φύλαξης οφείλει να συνδράµει
τους υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση επίθεσης.

5. Η αφή κανδηλίων και ο καθαρισμός/πλύσιμο τάφων θα πραγματοποιούνται σύµφωνα µε τις γενικά
παραδεκτές  τεχνικές,  μεθόδους,  διαδικασίες  και  τα  τεχνικά  μέσα,  καθώς  και  τις  γραπτές  και
προφορικές οδηγίες που μπορεί να δίνει η Αναθέτουσα Αρχή. 

6. Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να επισκεφθούν τους χώρους του  Β΄ Κοιμητηρίου, να ελέγξουν τις
εγκαταστάσεις  και  να  βεβαιωθούν  ότι  πληρούν  όλες  τις  προϋποθέσεις  για  απρόσκοπτη,
αποτελεσματική και ασφαλή εργασία του προσωπικού τους, σε περίπτωση δε ατυχήματος θα είναι οι
μόνοι υπεύθυνοι.

7. Το προσωπικό του Αναδόχου έχει υποχρέωση: 

 να µη θίγει, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, τα ατοµικά και συλλογικά δικαιώµατα των
πολιτών, να µη χρησιµοποιεί µέσα και µεθόδους που µπορούν να προκαλέσουν ζηµία, βλάβη ή
ενόχληση σε τρίτους ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. 

 να εντοπίζει  και να παρακολουθεί  καταστάσεις  που δεν είναι συνήθεις  και να επεµβαίνει  την
κατάλληλη στιγµή για να τις αντιµετωπίσει.

 να παρακολουθεί την κίνηση των πολιτών στους εξωτερικούς ή/και κοινόχρηστους χώρους της
Υπηρεσίας και να επεµβαίνει σε περίπτωση που παρατηρήσει ύποπτες ενέργειες. 

 να διευκολύνει την εισαγωγή των πολιτών εντός των τριών κοιμητηρίων. 

 να φέρει στολή επιµεληµένη και καθαρή, µε όλα τα διακριτικά και το σήµα της εταιρείας. 

 να φέρει κάρτα αναγνώρισης µε τη φωτογραφία, το ονοµατεπώνυµο και την ιδιότητά του. 

 να µην αποχωρεί πριν τη λήξη του ωραρίου του αν δεν έχει προσέλθει ο αντικαταστάτης του. 

 να μην φέρει πυροβόλα όπλα. 

 να συµµορφώνεται στους κανονισµούς λειτουργίας της Υπηρεσίας.

 να  συµπεριφέρεται  ευγενικά  προς  τους  πολίτες  και  τους  υπαλλήλους  και  να  εφαρµόζει  τα
οριζόµενα στον Κώδικα Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Κ.Ε.∆.Υ.).

 να µην δέχεται δώρα ή φιλοδωρήµατα από κανέναν και για οποιονδήποτε λόγο. 

 να µην ασχολείται µε οποιαδήποτε άλλη εργασία εκτός από τα καθήκοντά του. 

 να µην καπνίζει στους χώρους όπου απαγορεύεται το κάπνισµα, καθώς και όταν συνδιαλέγεται µε
εργαζόµενους στην Υπηρεσία και µε τους πολίτες. 

 να γνωρίζει  τις  απαραίτητες  ενέργειες  στις  περιπτώσεις  έκτακτης ανάγκης  (πυρκαγιά,  σεισµός,
τροµοκρατική ενέργεια, συναγερµός, κ.λπ.). 

 να γνωρίζει τα βασικά στοιχεία της εσωτερικής λειτουργίας όλων των χώρων και κτιρίων εντός του
Κοιμητηρίου.

 σε περίπτωση πυρκαγιάς να σηµάνει αµέσως συναγερµό και να προσπαθήσει να την σβήσει µε τα
υπάρχοντα πυροσβεστικά µέσα. Ταυτόχρονα, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και την Πυροσβεστική
Υπηρεσία.

 σε περίπτωση σεισµού ή πυρκαγιάς να συµβάλει στην εκκένωση του Κοιμητηρίου, εφόσον αυτό
κριθεί αναγκαίο, σύµφωνα µε την εκπαίδευσή του.





 σε  περίπτωση  ανεύρεσης  περίεργων  αντικειµένων,  µετά  από  µακροσκοπικό  έλεγχο  να
βεβαιώνεται ότι δεν είναι ύποπτα και να τα αποθηκεύει προς παράδοση, ειδάλλως να ειδοποιεί
τους υπεύθυνους της Υπηρεσίας και την Αστυνοµία. 

 να ελέγχει και να φυλάει την είσοδο του Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ Κοιμητηρίου και να µεριµνά για την οµαλή
είσοδο και έξοδο από αυτό.

 να τηρεί βιβλίο συµβάντων όπου να καταγράφονται τα διάφορα περιστατικά ανά βάρδια και να
ενηµερώνεται µε το πέρας της βάρδιας ο υπεύθυνος του Κοιμητηρίου. 

 να ενηµερώνουν άµεσα το προσωπικό βάρδιας για περιστατικά που πέφτουν στην αντίληψή τους
και για τα οποία απαιτείται η παρέµβαση του προσωπικού ή των αρχών, προκειµένου να γίνονται
οι  αναγκαίες  ενέργειες  για  την  αντιµετώπισή  τους  (περιστατικά  βίας,  διακίνησης  ουσιών,
εµφανούς τοξίνωσης κ.λ.π.).

8. Τα στοιχεία του προσωπικού που θα απασχολείται θα γνωστοποιούνται από τον οικονοµικό φορέα
εφόσον καταστεί ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή. Το προσωπικό αυτό θα εναλλάσσεται µεταξύ των
προσώπων  που  θα  έχουν  την  απαραίτητη  εκπαίδευση  και  τα  ίδια  προσόντα.  Ο  µηνιαίος
προγραµµατισµός υπηρεσιών αφής κανδηλίων και καθαρισμού/πλυσίματος τάφων, µε τα στοιχεία
των εργαζοµένων, θα αναρτάται µε µέριµνα του αναδόχου, σε σηµείο εντός των εγκαταστάσεων του
Β΄ Κοιμητηρίου.

9. Ο οικονοµικός φορέας εφόσον καταστεί ανάδοχος, αναλαµβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται µόνος
και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε φθορές ή ζηµιές που προξενεί ο ίδιος ή το προσωπικό
του κατά την εκτέλεση της σύµβασης, καθώς επίσης σε πρόσωπα ή πράγµατα της Υπηρεσίας από
οποιαδήποτε αιτία. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να διαθέτει Ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης
(έναντι υλικών ζηµιών, σωµατικής βλάβης κατά άτοµο και για οµαδικό ατύχηµα) ποσού τουλάχιστον
ίσου µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Θα φέρει και θα διασφαλίζει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για
τυχόν σωµατικές βλάβες τρίτων ή/και υπαλλήλων του και για υλικές ζηµίες τρίτων και ως εκ τούτου,
θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις για ολοκληρωµένη ασφαλιστική κάλυψη αποζηµίωσης κατά τα
ανωτέρω. Εν γένει, ο ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ απαλλάσσεται πλήρως από κάθε Ποινική και Αστική Ευθύνη,
για οποιοδήποτε ατύχηµα ενδεχοµένως συµβεί κατά την παροχή των υπηρεσιών από τον Ανάδοχο
τόσο στο προσωπικό του Αναδόχου όσο και σε τρίτους και σε αντικείµενα τρίτων. Κάθε τέτοιου είδους
ευθύνη,  βαρύνει  αποκλειστικά  και  µόνο  τον  Ανάδοχο,  ο  οποίος  υποχρεούται  να  αποκαθιστά  µε
δαπάνη του, κάθε ζηµία, φθορά ή βλάβη η οποία θα προέλθει από τον ίδιο ή το προσωπικό που θα
απασχολεί κατά το χρονικό διάστηµα της παροχή των συγκεκριµένων υπηρεσιών. Για την κάλυψη της
ευθύνης  του,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  διατηρεί  ασφαλιστήριο  συµβόλαιο  σε  ισχύ  σε
αναγνωρισµένη και αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία.

10. Οι ανάδοχοι υποχρεούνται: 

i. να εξασφαλίζουν ανελλιπώς το συµφωνηµένο αριθµό προσωπικού για την αφή κανδηλίων και τον
καθαρισμό/πλύσιμο τάφων και να αναπληρώνουν χωρίς καθυστέρηση τους υπαλλήλους τους που
απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο (άδεια, ασθένεια κ.λπ.). Αντικατάσταση του προσωπικού που
διατίθεται στην Υπηρεσία επιτρέπεται µόνο κατόπιν ειδοποίησης και αιτιολόγησης από την εταιρεία.
Η Υπηρεσία διατηρεί  το δικαίωµα να ζητήσει  την αντικατάσταση προσωπικού ως ακατάλληλο για
ανάρµοστη  συµπεριφορά  ή  για  οποιονδήποτε  λόγο,  οπότε  ο  ανάδοχος  οφείλει  να  προβεί  σε
αντικατάσταση άµεσα και χωρίς αντιρρήσεις µε άλλο πρόσωπο, ανάλογης εµπειρίας και προσόντων. 

ii. να γνωστοποιούν εγγράφως και εγκαίρως σε κάθε µέλος του απασχολούµενου προσωπικού τους ότι:
Ουδεµία  εξάρτηση  και  εργασιακή  ή  άλλη νόµιµη  σχέση  έχει  µε  την  Υπηρεσία.  Έναντι  αυτού  του
προσωπικού θα υπέχουν αυτοί και µόνον όλες τις εκ του νόµου και της σύµβασης ποινικές ευθύνες
και υποχρεώσεις. 

iii. στο  πλαίσιο  του  συµβατικού  τιµήµατος,  να  διαθέσουν  τις  κατάλληλες  υποδοµές,  εξοπλισµό,
ανθρώπινο  δυναµικό  και  γενικότερα ό,τι  απαιτείται,  έστω κι  αν  αυτό  δεν  αναφέρεται  ρητά  στην





παρούσα  Τεχνική  Μελέτη  ώστε  να  ικανοποιηθούν  πλήρως  οι  απαιτήσεις  του  συµβατικού
αντικειµένου.

Ο Συντάξας

Σπυρίδων Μπάκας

Ο Προϊστάμενος

Σταμούλης Γαλούνης

Ο Διευθυντής

Νικόλαος Καρανικόλας





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης – Τιμή Αφετηρίας Προσφοράς

Λαμβάνοντας υπόψιν τα προβλεπόμενα

α.  στο  άρθρο  8  «Μέθοδοι  υπολογισμού  της  εκτιμώμενης  αξίας  των συμβάσεων  παραχώρησης  (άρθρο  8
παράγραφοι 2-6 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)» του Ν. 4413/2016,

β.  στις  παραγράφους  β΄  και  στ΄  του  υπ’αριθμ.  πρωτ.  304483/08-11-2021  Πρακτικού  της  Επιτροπής
Καθορισμού Τιμής Αφετηρίας της παρούσας Διακήρυξης,

γ. στις παραγράφους 1.3 «Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης» και
2.2 «Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης – Ποσό Οικονομικής Προσφοράς / Οικονομικό Αντάλλαγμα» της παρούσας
Διακήρυξης,

ορίζονται τα κάτωθι:

Α. Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης:
Η αξία της σκοπούμενης σύμβασης παραχώρησης ισούται με τον συνολικό κύκλο εργασιών του Αναδόχου
καθ'  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  μη  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ,  όπως  υπολογίζεται  από  την
Αναθέτουσα  Αρχή  και  είναι  ενδεικτική.  Εν  προκειμένω  εννοείται  ως  κύκλος  εργασιών  του  Αναδόχου  το
συνολικό αντάλλαγμα που αναμένεται να εισπραχθεί από την παροχή υπηρεσιών στο πελατειακό κοινό κατά
τη διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης στις εγκαταστάσεις του Χ Κοιμητηρίου. 

Ως  χρονικό  διάστημα  της  σύμβασης  ορίζεται  αυτό  από  την  ανάρτηση  της  υπογεγραμμένης  Σύμβασης
Παραχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ και για πέντε (5) χρόνια ήτοι για εξήντα (60) μήνες.

Το  ύψος  του  προϋπολογισμού  ανέρχεται,  κατ΄  εκτίμηση,  μηνιαίως,  στο  ποσό  των  108.967,75  ευρώ  και
συνολικά για όλη τη διάρκεια της σύμβασης στο ποσό των (108.967,75 x 60 μήνες =) 6.538.064,50 ευρώ άνευ
Φ.Π.Α.,  όπως  αυτό  διαμορφώθηκε  με  το  υπ’αριθμ.  πρωτ.  304483/08-11-2021  Πρακτικό  της  Επιτροπής
Καθορισμού  Τιμής  Αφετηρίας  (παράγραφος  β΄),  και  θα  χρηματοδοτηθεί  αποκλειστικά  από  τα  έσοδα  της
παρούσας παραχώρησης.

Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της σκοπούμενης σύμβασης παραχώρησης λήφθηκε ιδιαίτερα υπ'
όψη το εκτιμώμενο ύψος των εισπράξεων του Αναδόχου καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όπως αυτό έχει
προκύψει από τα στοιχεία των προηγουμένων ετών λειτουργίας του Β΄ Κοιμητηρίου. Λήφθηκαν επιπρόσθετα
υπόψη - για λόγους επιβεβαίωσης των προαναφερόμενων αποτελεσμάτων - οι μέσες τιμές παροχής των εν
θέματι  υπηρεσιών στην αγορά,  οι  δαπάνες  προμήθειας  των ειδών που απαιτούνται  για την  παροχή των
υπηρεσιών, το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος του αναγκαίου προς απασχόληση προσωπικού καθώς και
το εύλογο επιχειρηματικό κέρδος του αναδόχου.

Β. Τιμή Αφετηρίας Προσφοράς:
Ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  πρέπει  να  προσφέρει  κατ’ελάχιστον  κατώτερο  ποσό  προσφοράς το  ποσό  των
7.530,00 € μηνιαίως (επτά χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ μηνιαίως) όπως αυτό διαμορφώθηκε με το
υπ’αριθμ. πρωτ. 304483/08-11-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Καθορισμού Τιμής Αφετηρίας (παράγραφος στ΄).





Το  οικονομικό  αντάλλαγμα,  το  οποίο  θα  καταβάλλει  ο  Ανάδοχος  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  αποτελεί
αντικείμενο  της  οικονομικής  προσφοράς,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  παρούσα  παράγραφο,  και
περιλαμβάνει το Εφάπαξ Μηνιαίο Αντάλλαγμα, ήτοι το προσφερόμενο από τους Υποψηφίους ποσό, το οποίο
θα αναφέρεται  στην οικονομική προσφορά του.  Το Εφάπαξ Μηνιαίο Αντάλλαγμα δεν θα πρέπει να είναι
μικρότερο,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  από  το  ποσό  των  7.530,00  €  το  οποίο  ορίστηκε  ως  τιμή  αφετηρίας
μηνιαίου μισθώματος σύμφωνα με το υπ’αριθμ.  304483/08-11-2021 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής
Καθορισμού Τιμής Αφετηρίας. Το πρώτο Εφάπαξ Μηνιαίο Αντάλλαγμα θα καταβληθεί με την υπογραφή της
Σύμβασης Παραχώρησης και θα καταβάλλεται περαιτέρω εντός του τρίτου δεκαημέρου εκάστου μηνός.

Στο οικονομικό αντάλλαγμα δεν συμπεριλαμβάνονται φόροι, τέλη και όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη
επιβάρυνση, τα οποία βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Η υποχρέωση καταβολής του οικονομικού ανταλλάγματος υφίσταται ανεξάρτητα από το επίπεδο επιτυχούς ή
μη εμπορικής εκμετάλλευσης των εν θέματι υπηρεσιών.

Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης καταβολής των εν λόγω ποσών, όπως και σε κάθε περίπτωση που
προβλέπεται από τη Σύμβαση Παραχώρησης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία
της Σύμβασης  Παραχώρησης,  σύμφωνα με την παράγραφο 5.7 της παρούσας διακήρυξης,  με όλες τις  σε
βάρος του Αναδόχου συνέπειες, που προβλέπονται στην παράγραφο 5.8 της παρούσας διακήρυξης.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται  έναντι  του Αναδόχου, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση των
σχετικών ποσών ή και λύση της Σύμβασης Παραχώρησης για κανέναν λόγο.

Ο Συντάξας

Σπυρίδων Μπάκας

Ο Προϊστάμενος

Σταμούλης Γαλούνης

Ο Διευθυντής

Νικόλαος Καρανικόλας





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Οδηγίες συμπλήρωσης Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΟ  ΕΥ Ρ Ω Π ΑΪΚ Ο  Ε Ν ΙΑ ΙΟ  Ε ΓΓΡ ΑΦ Ο  ΣΥ Μ ΒΑΣΗ Σ  (Ε Ε Ε Σ)  Ε ΙΝ ΑΙ  ΑΝ ΑΡ Τ Η Μ Ε ΝΟ  ΞΕ ΧΩ Ρ ΙΣΤ Α ,  Ω Σ  ΑΝ ΑΠ Ο ΣΠ ΑΣΤ Ο

Μ ΕΡ Ο Σ  ΤΗ Σ  Π ΑΡΟ Υ ΣΑΣ  Δ ΙΑΚ Η Ρ Υ ΞΗ Σ ,  ΣΤΟ Ν  Η ΛΕ ΚΤ ΡΟ Ν ΙΚ Ο  ΧΩ Ρ Ο  Τ ΟΥ  Δ ΙΑΓΩ Ν ΙΣΜ Ο Υ  ΣΤ Ο  Ε ΣΗΔ Η Σ ,  ΣΕ  Μ Ο ΡΦ Η

ΑΡ ΧΕ ΙΟ Υ  .pdf   ΚΑΙ  ΣΕ  Μ Ο ΡΦ Η  ΑΡ ΧΕ ΙΟ Υ  . XM L

1. Μέρη και Ενότητες του ΕΕΕΣ

Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη και ενότητες: 

Μέρος I: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας και την αναθέτουσα αρχή

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

        Ενότητα Α:  Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

        Ενότητα Β:  Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

        Ενότητα Γ:   Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

       Ενότητα Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικον.
φορέας

Μέρος III:  Λόγοι αποκλεισμού

        Ενότητα Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

        Ενότητα Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

    Ενότητα  Γ:  Λόγοι  που  σχετίζονται  με  αφερεγγυότητα,  σύγκρουση  συμφερόντων  ή  επαγγελματικό
παράπτωμα 

        Ενότητα Δ: Αμιγώς Εθνικοί λόγοι αποκλεισμού (δεν απαιτείται στην παρούσα διαδικασία)

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

        Ενότητα Α: Καταλληλότητα. 

        Ενότητα Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.

        Ενότητα Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 

        Ενότητα Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Μέρος V:  Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων (δεν απαιτείται η
συμπλήρωση του εν λόγω πεδίου σε ανοικτή διαδικασία)

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

2. Πως υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισμών που διενεργούνται
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπως
αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο
αυτής  είτε  στο  ξεχωριστό  αρχείο  PDF που  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της)  σε  μορφή  pdf (Αποφ.
Π1/2390/13)  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  73  του  ν.  4412/2016  και  τη
διακήρυξη. 

2.1 Για  τη  σύνταξη  ή/και  συμπλήρωση  του  απαιτούμενου  eΕΕΕΣ,  οι  οικονομικοί  φορείς  προτείνεται  να
χρησιμοποιήσουν  το  αναρτημένο  από  την  αναθέτουσα  αρχή  επικουρικό  αρχείο  XML,  προκειμένου  να





εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το
οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής: 

Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση
θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο
στον  ηλεκτρονικό  υπολογιστή  του  χρήστη,  το  οποίο  αποθηκεύει  το  περιεχόμενο  της  εκτύπωσης  σε
ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να
πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ.  Google Chrome, ή από εξειδικευμένο
λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF. 

2.2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου .xml στον χώρο του διαγωνισμού,
οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (https  ://  ec  .  europa  .  eu  /  growth  /  tools  -  databases  /  espd  ) να δημιουργούν το  EΕΕΣ, να συμπληρώνουν
με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στη διακήρυξη, να
συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή .pdf προκειμένου να το υπογράψουν
ψηφιακά και να το υποβάλλουν στον σχετικό διαγωνισμό. 

2.3 Ο  οικονομικός  φορέας,  ο  οποίος  συμμετέχει  μόνος  του  (αυτοτελώς)  στην  παρούσα  διαδικασία
συμπληρώνει και υποβάλλει ένα ΕΕΕΣ.

2.4 Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά
από κάθε μέλος της ένωσης.

2.5 Χωριστό ΕΕΕΣ υποβάλλεται υποχρεωτικά, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τρίτους φορείς
και στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας ή ένωση στηρίζεται στις ικανότητες αυτών.

Οι   τρίτοι φορείς   συμπληρώνουν το ΕΕΕΣ   ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο   ως εξής  :

Α. Στο Μέρος ΙΙ «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα», συμπληρώνονται μόνο οι πληροφορίες που
απαιτούνται στις ενότητες Α «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα» και Β «Πληροφορίες σχετικά με
τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα» 

Β.   Στο Μέρος ΙΙΙ «Λόγοι αποκλεισμού» συμπληρώνονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες 

Γ. Στο Μέρος ΙV «Κριτήρια Επιλογής» συμπληρώνονται κατά περίπτωση οι πληροφορίες των κριτηρίων  στον
οποίο στηρίζεται ο υποψήφιος οικονομικός φορέας. 

Δ.  Η συμπλήρωση του ΕΕΕΣ ολοκληρώνεται με το Μέρος VΙ «Τελικές Δηλώσεις» όπου δηλώνεται η ακρίβεια
και η ορθότητα των στοιχείων, όπως αναφέρεται στο εν λόγω Μέρος.

Το/Τα ΕΕΕΣ του/των τρίτου/ων συνυποβάλλεται/ονται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του
υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά».

2.6 Χωριστό ΕΕΕΣ υποβάλλεται υποχρεωτικά, δεόντως συμπληρωμένο και ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο από
τρίτους φορείς και στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης
υπό μορφή υπεργολαβίας.

Ο   υπεργολάβος  , επίσης, συμπληρώνει το ΕΕΕΣ   ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο   ως εξής  :

Α. Στο Μέρος ΙΙ «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα», συμπληρώνονται μόνο οι πληροφορίες που
απαιτούνται στις ενότητες Α «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα» και Β «Πληροφορίες σχετικά με
τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα» 

Β.   Στο Μέρος ΙΙΙ «Λόγοι αποκλεισμού» συμπληρώνονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες.

Το ΕΕΕΣ του υπεργολάβου συνυποβάλλεται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά».

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd




3. Υπογραφή Ε.Ε.Ε.Σ.

Α.  Το  Ε.Ε.Ε.Σ.  υπογράφεται  ηλεκτρονικά από  τον  φορέα που  το  εκδίδει,  και  μπορεί  να φέρει
ημερομηνία έως δέκα (10) ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών
και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Β.  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 ΕΕΕΣ ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό
τους οι καταστάσεις αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Υποβάλλεται ένα ΕΕΕΣ, το οποίο είναι
δυνατό να φέρει μόνο την ηλεκτρονική 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.1 

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

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





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που
υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων  ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι,
κατ’εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της
προσφοράς  και  τα  αποδεικτικά  μέσα  τα  οποία  υποβάλλονται  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  στο  πλαίσιο  του
παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος
Προσφέροντος.

ΙΙ.  Σκοπός  της  επεξεργασίας  είναι  η  αξιολόγηση  του  Φακέλου  Προσφοράς,  η  ανάθεση  της  Σύμβασης,  η
προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της
Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας
και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων
σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α)  Φορείς  στους  οποίους  η  Αναθέτουσα  Αρχή  αναθέτει  την  εκτέλεση  συγκεκριμένων  ενεργειών  για
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του
Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  και  λοιποί  εν  γένει  προστηθέντες  της,  υπό  τον  όρο  της  τήρησης  σε  κάθε
περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων τους.

(γ)  Έτεροι  συμμετέχοντες  στο  Διαγωνισμό,  στο  πλαίσιο  της  αρχής  της  διαφάνειας  και  του  δικαιώματος
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά
τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους
χρηματοδοτών  ή  άλλους  προβλεπόμενους  ελέγχους  από  την  κείμενη  νομοθεσία,  εκτός  εάν  η  νομοθεσία
προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση
τα  δεδομένα  τηρούνται  μέχρι  το  πέρας  της  εκκρεμοδικίας.  Μετά  τη  λήξη  των  ανωτέρω  περιόδων,  τα
προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να
ασκεί  κάθε  νόμιμο  δικαίωμά  του  σχετικά  με  τα  δεδομένα  προσωπικού  χαρακτήρα  που  το  αφορούν,
απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου
και  της  ασφάλειας  της  επεξεργασίας  των  δεδομένων  και  της  προστασίας  τους  από  τυχαία  ή  αθέμιτη
καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε
άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΦΗΣ ΚΑΝΔΗΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ/ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΤΑΦΩΝ
ΣΤΟ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΦΑΠΑΞ ΜΗΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

Ηρακλείου & Τραλλέων, Αθήνα Τ.Κ. 11142

#…………………………………………………..………..# €

………………………………….…………….………………. ευρώ (ολογράφως)

ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΕΛΑΒΑ ΠΛΗΡΗ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ,  ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ

ΑΡΙΘΜ.  .…./2022  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,  ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ

ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ / ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΝΟΜΙΜΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: E-MAIL:

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Τ.Κ.

….../……/20..
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

……………………………...





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας: ...................................................................................................

Κατάστημα: ............................................................................................

Διεύθυνση (οδός - αριθμός, Τ.Κ.)…………………………………………………………….

Ημερομηνία έκδοσης………………………………….

ΠΡΟΣ: τον ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………………………………………………………………... ΕΥΡΩ…………………………

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως,  μέχρι  του  ποσού  των  ΕΥΡΩ
………………………………………………………….2 υπέρ του 

i. (Φυσικό πρόσωπο)……………………………………., Α.Φ.Μ. ………………………..,

Δ/νση…………………………………………………….ή

ii. (Νομικό πρόσωπο)……………………………………, Α.Φ.Μ. ……………................,

Δ/νση…………………………………………………….ή

iii. (Ένωση ή Κοινοπραξία)

Α)    (πλήρη επωνυμία) ……………………………………., Α.Φ.Μ. ………………………….,

        Δ/νση ……………………………………………………

Β)     (πλήρη επωνυμία) ……………………………………, Α.Φ.Μ. ………………………….,

        Δ/νση ……………………………………………………

Γ)     (πλήρη επωνυμία …………………………………….., Α.Φ.Μ. ………………………….,

        Δ/νση ……………………………………………………

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του στην ηλεκτρονική ανοικτή
διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  του  Δήμου  Αθηναίων,  για  την  παραχώρηση  υπηρεσιών  αφής
κανδηλίων και καθαρισμού/πλυσίματος τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ.  ………. Διακήρυξή σας, (ΑΔΑΜ:………………………..),  με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
την …./…./20...

Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  μόνο  τις  υποχρεώσεις  του  υπέρ  ου  η  εγγύηση,  που  απορρέουν  από  τη
συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό, καθ' όλο τον χρόνο της ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε
(5) ημέρες, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.

2  Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης.





Η παρούσα εγγύησή μας ισχύει αποκλειστικά και μόνο μέχρι την…………………………………3, ή μέχρις ότου αυτή
μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας
απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό
αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της4. 

Ο  εκδότης  της  εγγύησης  υποχρεούται  να  προβεί  στην  παράταση  της  ισχύος  της  εγγύησης  ύστερα  από
έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών, που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο  των εγγυήσεων, που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε5.

                                                                                                                        (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

3  Σημείωση για την Τράπεζα: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως
ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (παράγραφος 2.2.2 της Διακήρυξης)

4   Άρθρο 72 παρ. 1  του Ν. 4412/2016
5  Ο καθορισμός ανώτατου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ’

αριθμ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β΄740) απόφαση του Υπουργού οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 





Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ………………………………………………………………………… 

Κατάστημα ………………………….…………………………………………………………

Δ/νση (οδός – αριθμός, Τ.Κ.) ……………………………………………………………..  

 Ημερομηνία έκδοσης …………………………………… 

ΠΡΟΣ: τον ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................................................................... 

ΕΥΡΩ .....................................................................................................................................

Έχουμε  την τιμή  να σας  γνωρίσουμε ότι  εγγυόμαστε  με  την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του δικαιώματος της  διαιρέσεως και  διζήσεως μέχρι  του ποσού των ΕΥΡΩ
…………….……………………………………………………6 

υπέρ του 

 (Φυσικό πρόσωπο)……………………………………., Α.Φ.Μ. ………………………..,

Δ/νση…………………………………………………….ή

 (Νομικό πρόσωπο)……………………………………, Α.Φ.Μ. ……………................,

Δ/νση…………………………………………………….ή

 (Ένωση ή Κοινοπραξία)

Α)    (πλήρη επωνυμία) ……………………………………., Α.Φ.Μ. ………………………….,

        Δ/νση ……………………………………………………

Β)     (πλήρη επωνυμία) ……………………………………, Α.Φ.Μ. ………………………….,

        Δ/νση ……………………………………………………

Γ)     (πλήρη επωνυμία …………………………………….., Α.Φ.Μ. ………………………….,

        Δ/νση ……………………………………………………

ατομικά και για κάθε  μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση από αυτή  των  όρων της
Σύμβασης,  που  θα  υπογράψει  μαζί  σας,  για  την  για  την  παραχώρηση  υπηρεσιών  αφής  κανδηλίων  και
καθαρισμού/πλυσίματος τάφων στο  Β΄ Κοιμητήριο του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ………..
πράξη Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:………….).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε
(5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.

Η παρούσα εγγύησή μας ισχύει μέχρι και την………………….7, ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου
λάβουμε  έγγραφη δήλωσή  σας  ότι  μπορούμε  να  θεωρήσουμε  την  Τράπεζά  μας  απαλλαγμένη  από κάθε
σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

6  Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας.
7  Σημείωση για την Τράπεζα: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες  του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (παράγραφος  4.1 της Διακήρυξης).





Βεβαιώνουμε  υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε8. 

                                                                                                       (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

8  Ο καθορισμός ανώτατου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ’
αριθμ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β΄740) απόφαση του Υπουργού οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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