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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

 

           ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                     Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                Βαθμός Προτεραιότητας: Κανονικός 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                  Χρόνος Διατήρησης: Πενταετία 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ  
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ       Α.Π.: 298574/27.10.2022 
Ταχ. Δ/νση: Κων/νου Παλαιολόγου 9   
Τ.Κ.:104 38 Αθήνα 
Πληροφορίες: Καλλιόπη Πάλλη 
Τηλέφωνο: 213 2082955 
Ηλ. Ταχ/μείο: k.palli@athens.gr 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

«ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», 

στο πλαίσιο της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς 

χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, των άρθρων 26 (παρ.6), 32 (παρ.2γ) και 32α (περ. β) του Ν.4412/2016, εκτιμώμενης 

αξίας #5.000.000€# συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. 

 
 

Ο 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθμ. 1619/24.10.2022 Πράξη Οικονομικής Επιτροπής (AΔΑ:ΡΨΝΙΩ6Μ-ΛΥΑ), με την οποία 

εγκρίθηκαν α) οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών και των Παραρτημάτων της 

και β) ο ορισμός της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγμάτευσης & Αξιολόγησης Προσφορών 

της παρ.2 του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016, 

2. τη με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11196/04.10.2022 (ΑΔΑ:619Ο46ΜΤΛΡ-3Η9) Απόφαση Ένταξης 

του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων της Πράξης : «Απορρύπανση ακίνητου του Δήμου Αθηναίων 

στο Βοτανικό, συμπεριλαμβανομένων συνοδών εργασιών αποκατάστασης της περίφραξης και 

υπηρεσιών φύλαξης, για τη διασφάλιση της δημόσια υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος», με 

κωδικό ΟΠΣ  5179267, 
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3. Τη με αριθμό Δ35/2022 Γνώμη της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., περί παροχής σύμφωνης γνώμης επί του ως άνω 

αιτήματος του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ΄ υποπερ. δδ΄ του ν.4013/2011, 

για την ανάθεση της σύμβασης «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΦΥΛΑΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», προϋπολογισμού 4.032.258,06€ χωρίς Φ.Π.Α., κατά τις διατάξεις της υποπερ. δδ΄ 

της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.4412/2016, λόγω συνδρομής των προς τούτο τασσομένων υπό του 

νόμου προϋποθέσεων, 

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 180313/10.03.2022 αποστολή σύμφωνης γνώμης Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. για τη διαδικασία του 

διαγωνισμού ‘’Απορρύπανση ακινήτου του Δήμου Αθηναίων στο Βοτανικό, συμπεριλαμβανομένων 

συνοδών εργασιών αποκατάστασης της περίφραξης και υπηρεσιών φύλαξης, για τη διασφάλιση της 

δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος’’ ως υπηρεσία, βάσει του άρθρου 4 παρ.6 και 7 

του Ν.4412/2016, 

5. την υπ’ αριθμ. 102/31.01.2022 Πράξη Οικονομικής Επιτροπής (AΔΑ:ΨΛΟΡΩ6Μ-ΟΛΗ), με την οποία 

εγκρίθηκαν α) η προσφυγή στη μοναδικά, εφικτή χρονικά, εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, των άρθρων 26 (παρ.6), 32 (παρ.2γ) 

και 32α (περ. β) του Ν.4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», εκτιμώμενης αξίας #5.000.000€# συμπ/νου Φ.Π.Α. 

24%, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης αποκλειστικά σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι σε 

έκτακτα πραγματικά γεγονότα, τα οποία είναι ανεξάρτητα της βούλησης της αναθέτουσας αρχής, δεν 

απορρέουν από παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας (υπαιτιότητα) της 

αναθέτουσας αρχής και δεν μπορούσαν, σύμφωνα με τα διδάγματα της ανθρώπινης εμπειρίας και 

λογικής, σε καμία περίπτωση να προβλεφθούν και β) η αποστολή φακέλου στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με όλα τα 

απαιτητά στοιχεία τεκμηρίωσης του σχετικού αιτήματος, 

6. Το υπ’ αριθμ.280607/13.10.2022 διαβιβαστικό αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, το 

οποίο περιλαμβάνει όλα τα απαιτητά στοιχεία για την προσφυγή στην εν λόγω διαδικασία 

διαπραγμάτευσης, 

7. Την υπ’ αριθ.278676/12.10.2022 (ΑΔΑ:6ΤΜΩΩ6Μ-Λ3Ι, ΑΔΑM:22REQ011413997 2022-10-13) Α.Α.Υ.  για 

την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση, καθώς και τη δέσμευση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για το 

οικονομικό έτος 2022 και τη δέσμευση ποσού 4.999.000,00€ για το οικονομικό έτος 2023, 

8.   Tη με Αρ. Πρωτ.11974/20.10.2022 διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ  

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», για το σχέδιο των όρων της 

ΑΔΑ: Ψ8ΜΦΩ6Μ-ΞΚΒ
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παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση της σύμβασης «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», 

 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Τους κάτωθι οικονομικούς φορείς: 
1. ENVIROCHEM A.E. 

ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 58, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18536 
email:envirochem@tee.gr 

2. POLYECO A.E. 
16ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Κ. 19300 
email:info@polyeco.gr 

3. SUK ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. 
ΙΑΣΟΝΟΣ 14, Π. ΦΑΛΗΡΟ, Τ.Κ. 17564 
email:info@suk.gr 

4. VEN ENGINEERING A.E. 
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 57, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18536 
email:info@venengineering.com 

να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης  υποβάλλοντας προσφορά, για την παροχή 
υπηρεσιών με τίτλο «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΦΥΛΑΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», 
εκτιμώμενης αξίας #5.000.000€# συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, έως την 08.11.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, 
στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, ώρες: 08:00 – 15:00) σε έναν 
κυρίως ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  
α) Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης Προσφορών,  
β) η φράση: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, 
γ) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, 
δ) ο τίτλος της Πρόσκλησης με την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών, 
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
  
Η προσφορά που θα κατατεθεί μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα λήξης κρίνεται μη κανονική και δεν 
αξιολογείται.  

 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 61 του Ν.4412/2016, η παρούσα πρόσκληση δεν απαιτείται να 
αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 Αρμόδια για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας 
Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό 
και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας συλλογικών 
οργάνων. 
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 H ανάθεση θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή με διαπραγμάτευση, και στο μέτρο που είναι 
απολύτως απαραίτητο, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την 
αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, 
κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση,  σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφο 
2γ του ν.4412/2016, χωρίς υποχρέωση χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, υποβολής ΕΕΕΣ και 
εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 32Α παρ.1 του ν.4412/2016. 

 
  1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
   Δ/νση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης 
   Πληροφορίες: Κων/νος Τσιμπλιάρης - Αργύρης Ράπτης,  τηλ. 210 3402426 – 210 3402432  email: 

t.mel.sxed.prog.dioik.ypost.kath@athens.gr, arg.raptis@athens.gr 
 
Πληροφορίες, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διαδικασίας: 
Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου 
Αθηναίων, t.dimosion.symvaseon@athens.gr, Καλλιόπη Πάλλη, k.palli@athens.gr, Τηλ: 213 2082955. 
 
2.  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Η ανάδειξη του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί για το σύνολο των υπηρεσιών και με κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει: 

2.1 του μεγαλύτερου προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις (%) επί του συνόλου των 
εργασιών των ΟΜΑΔΩΝ Α΄ (εργασίες διαχείρισης αποβλήτων) και Β΄ (εργασίες κατεδάφισης – 
διαμόρφωσης) του ενδεικτικού προϋπολογισμού και 

2.2 της χαμηλότερης τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών της ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ (υπηρεσίες φύλαξης) του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού, 

εφόσον είναι σύμφωνη με τη μελέτη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας.  
 
3. ΜΗ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Δ35/2022 Γνώμη  Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 
Η εν λόγω σύμβαση δε δύναται να υποδιαιρεθεί σε τμήματα αλλά επιβάλλεται η ανάθεση του αντικειμένου 
αυτής ως ενιαίου και αδιαίρετου, καθώς πρόκειται για μια ενιαία μικτή σύμβαση παροχής υπηρεσιών – 
έργου που περιλαμβάνει εργασίες απομάκρυνσης επικίνδυνων και μη αποβλήτων με την ταυτόχρονη λήψη 
μέτρων περίφραξης περιμετρικά της έκτασης και φύλαξης - επιτήρησης του χώρου σε εικοσιτετράωρη 
βάση, προκειμένου για την αντιμετώπιση της εισόδου τρίτων μη εχόντων το νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης 
σε έκταση ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων και της ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων σε αυτήν καθ’ όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης, ώστε να επιτευχθεί ομαλά η υλοποίηση των μέτρων αποκατάστασης και 
εξυγίανσης του περιβάλλοντος χώρου και της προστασίας εν γένει της δημόσιας υγείας. 
 Επιπροσθέτως, με τη μη ταυτόχρονη ανάθεση της σύμβασης ως ενιαίου έργου διακινδυνεύεται σοβαρά η 
ορθή εκτέλεση και ολοκλήρωση του αντικειμένου αυτής, διότι η ενδεχόμενη ευρύτερη συμμετοχή 
οικονομικών φορέων και εν γένει ο ανταγωνισμός, εξαιτίας της υποδιαίρεσης σε τμήματα, καθιστούν 
δυσχερή από τεχνικής άποψης (π.χ. μη ταυτόχρονη έναρξη και κατάληξη των περισσότερων συμβάσεων,  
δυσκολία συντονισμού των διαφορετικών αναδόχων που θα εκτελέσουν τα επιμέρους τμήματα)  την 
υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών που θα πραγματοποιηθούν σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο 
και  χρονικό πλαίσιο.  
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, οι προς ανάθεση υπηρεσίες συγκροτούν ένα ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο, 
το οποίο πρέπει να εκτελεστεί υπό την ευθύνη ενός αναδόχου και, μάλιστα, σε χρονικό διάστημα ενός (1) 
έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με την έννοια του κατεπείγοντος σε εξειδικευμένη εταιρεία, που 
θα προκύψει κατόπιν της παρούσας διαδικασίας, ως την πιο ενδεδειγμένη και αποτελεσματική επιλογή, για 
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τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, την τελική διαμόρφωση 
της περιοχής, καθώς και την περίφραξη και τη φύλαξη της περιοχής. 
 
4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ 
ΣΑ: 2022ΣΕ27510163). 
 
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5179267, με βάση την Απόφαση 
Ένταξης με αρ. πρωτ.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11196/04.10.2022 (ΑΔΑ:619Ο46ΜΤΛΡ-3Η9) του Υπουργείου 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων. 
 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 7336.120 ‘’Απορρύπανση ακίνητου του Δήμου 
Αθηναίων στο Βοτανικό, συμπεριλαμβανομένων συνοδών εργασιών αποκατάστασης της περίφραξης και 
υπηρεσιών φύλαξης, για τη διασφάλιση της δημόσια υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος’’, Φ62 
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ-ΕΣΠΑ», με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 
2022 και 2023 του Φορέα.  
Η θετική γνώμη της ΕΥΔ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή τεκμηριωμένη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της Πράξης.  
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ταμείο Συνοχής) και εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε. 
 
5. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές 
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
 
Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με 
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής1 συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  
 
6. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας, την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι 
παρακάτω διατάξεις: 
1. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ειδικότερα, εφαρμόζεται 
η διάταξη των άρθρων 32 και 32Α, 

2. του Αστικού Κώδικα, όπως ισχύει, 
3. του ν.4912/2022 (ΦΕΚ 59 Α΄) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης» Μέρος Α΄: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, 

                                           
1 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016  
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4. του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) 2022/578 της 8ης Απριλίου2022ου τροποποιεί την απόφαση 
2014/512/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν 
την κατάσταση στην Ουκρανία, 

5. τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.4873/2021 (ΦΕΚ 248 Α΄) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της 
δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των 
Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις» περί καθορισμού ανώτατου ορίου εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για 
έλεγχο νομιμότητας στις ΑΥΕ Ο.Τ.Α.  

6. του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

7. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119, 

8. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

9. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις», 

10. του ν. 4555/2018 (Α’133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής αυτοδιοίκησης-
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ-Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση-Λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», 

11. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.», 
12. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 

Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 
13. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 

τιμολογίου, 
14. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» 
15. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ. 
16. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
17. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 
18. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις», 

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

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

21. του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τ.Α’) “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (άρθρο 209), 
όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 του ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42/23-2-2007, 
τ. Α’) “Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”, 

22. του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) 
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα»2, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) 
σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με 
το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» 
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»3.  

23. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
24. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 

των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 
25. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  
26. του π.δ 80/2016 (Α’ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, και της υπ’αρ.2/1000018/ 

0026/30-12-2016 εγκυκλίου του Υπ. Οικ. περί κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες και παροχή οδηγιών, 

27. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία», 

28. της Υ.Α. 76928/13.07.2021 ΚΥΑ (3075 Β’), Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης», 

29. της υπ’ αριθμ.95213/05.10.2022 (ΑΔΑ:6Μ8Ο46ΜΤΛΡ-ΔΛΓ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, εφαρμογή των παρ. 9 έως 10α του άρθρου 53 του ν.4412/2016 περί εφαρμογής της 
ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών 
και κυρίως: 

30. του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων Ενσωμάτωση 
των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής 
Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ 
περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού 

                                           
2 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, 
σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
3   Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε έτος. Πρβλ. τις με 
αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 
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Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 
χωροταξικές πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις»  

31. του Ν. 4685/20 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία 
των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές 
διατάξεις, 

32. του Ν.4042/12  Ποινική προστασία του περιβάλλοντος (Οδηγ. 2008/99) / Απόβλητα/Αυθαίρετα κλπ. 
πολεοδομικά θέματα, 

33. του άρθρου 68 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 (ΦΕΚ 170 τ.Α’) 
«Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και 
άλλες διατάξεις» και το άρθρο 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, 

34. της Απόφασης 2014/955/ΕΕ της Επιτροπής «για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ όσον 
αφορά τον κατάλογο των αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΕΕ L 370/30.12.2014/σελ. 44), 

35. του ν. 3707/2008 (ΦΕΚ τ.Α' 209) «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών», όπως ισχύει, 

36. της ΚΥΑ 4229/395/2013 (ΦΕΚ 318 Β) «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή/και 
υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς 
επίσης και με εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν 
αμίαντο.», 

37. της ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση 
επικίνδυνων αποβλήτων», σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/Ε.Ε., «για τα επικίνδυνα 
απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 19396/1546/1997 
κοινής υπουργικής απόφασης : «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων», 

38. της ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159 (ΦΕΚ 791/30-06-2006)  «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινής 
υπουργικής απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» 
(Β’ 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991», 

39. της ΚΥΑ 8243/1113/1991 (ΦΕΚ 138 Β) «Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση 
της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου», 

40. του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164 τ.Α') «Προϋποθέσεις λειτουργίας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής 
Υπηρεσιών Ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις», ως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, 

41. του Ν. 1650/86 άρθρο 12 (παρ. 2, 3 και 4) με την αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 
αριθμ. 72751/3054/1985 «Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα κλπ.», 

42. της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607) Έγκριση 
εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα 
Δημόσια Έργα και Μελέτες,  

43.  της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B΄ 
1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 
4412/2016»,  
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44. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B΄ 
1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων»,  

45. της με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση Ενημερότητας 
Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων 
δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων» 

46.  της με αριθμ. 49541/1424/86 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Στερεά απόβλητα σε συμμόρφωση με την 
Οδηγία 75/442/Ε.Ε.», 

47. της Υπουργικής Απόφασης 8243/1113 (Εσωτερικών – Εθνικής Οικονομίας – Κοιν. Ασφαλίσεων – ΠΕΧΩΔΕ 
– Βιομηχανίας) της 26.2/8.3.91 «Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου» (ΦΕΚ 138 Β),  

48. του άρθρου 35 του Ν. 3762/2009 «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρύθμιση θεμάτων 
Οργανισμών εποπτευομένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 75/2009), 

49. του Ν. 1338/83, διατάξεις παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του 
Ν. 1440/84, 

50. του Ν. 1568/85, (ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», διατάξεις των 
άρθρων 29 και 36 και της παραγράφου 3 των άρθρων 1 και 2 του άρθρου 14, 

51. της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Σεπτεμβρίου 1983 για την προστασία των 
εργαζομένων από κινδύνους οφειλόμενους στην έκθεση στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

52. του Π.Δ. 212/2006 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο, κατά την εργασία, σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/Ε.Ε. του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 
91/382/Ε.Ε. του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α’ 212/2006), 

53. της εγκύκλιου με αρ. πρωτ. 130115/66-2007 (εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 212/2006), 
54. της με αριθμό 1321/25.9.1987 Απόφασης Πρωθυπουργού, 
55. της με αριθμό Α 9211/ΔΙΟΝΟΣΕ 1737/3.11.87 κοινής Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής 

Οικονομίας, 
56. της με αριθμό 10/4.5.87 γνώμης του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας. 
57. της με αριθμό 522/1987 γνωμοδότησης του Συμβουλίου Επικρατείας. 
58. της με αριθμό 6972Β/1996 κοινής υπουργικής απόφασης. 
59. του Ν.1650/86 άρθρο 12 (παρ. 2, 3 και 4) με την αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 

αριθμ. 72751/3054/1985 «Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα κλπ.». 
60. της Απόφασης 94/904/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(EEL 356/14/31.12.94). 
61. της Απόφασης 4229/395/15.02.2013 (Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή/και 
υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς 
επίσης και με εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν 
αμίαντο.) (ΦΕΚ 318/15.02.2013), 

62. της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727, ΦΕΚ 1909, 22 Δεκεμβρίου 2003, όπως εχει τροποποιηθεί με το Ν. 4042/2012,  
63. του Ν. 2939/2001 περί εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων 
64. της Απόφασης 2014/955/ΕΕ για τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων 
65. Της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ  
66. του Κανονισμού EΚ υπ. αριθμόν 1272/2008 (Κανονισμός CLP) 
67. του Κανονισμού ΕΚ υπ. αριθμόν 1357/2014 
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68. της υπ’ αριθμ. 81381/30555 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 3812/28.11.2016, 
τ.Β’) «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

69. της με Αρ. Πρωτ. 11974/20.10.2022 διατύπωσης θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ  
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», για το σχέδιο των όρων της 
παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση της σύμβασης «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» 
 

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ /ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – 
ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
7.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα, σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
7.2. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να μη 
βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, για τις 
οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν και να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπως 
αυτά τίθενται αναλυτικά στην παρούσα πρόσκληση.  
7.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
7.4. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η  οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
7.5. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, με 
την υποβολή της προσφοράς τους, μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, οι προσφέροντες οφείλουν να 
ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά. 
 
8.  ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΌΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΣΎΝΑΨΗΣ 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
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συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016).  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 
9. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης με τίτλο «Απορρύπανση ακινήτου του Δήμου Αθηναίων στο 
Βοτανικό, συμπεριλαμβανομένων συνοδών εργασιών αποκατάστασης της περίφραξης και υπηρεσιών 
φύλαξης, για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος» είναι η παροχή 
υπηρεσιών για την απορρύπανση του εν λόγω ακινήτου και περιλαμβάνει: 

 Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των αποτεθειμένων στο χώρο αποβλήτων σε κατάλληλους 
αποδέκτες. 

 Κατεδάφιση υφιστάμενων κτισμάτων με συμβατικά μέσα, καθαίρεση υπάρχουσας περίφραξης και 
τοποθέτηση νέας περίφραξης. 

 Φύλαξη του χώρου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 90500000-2  Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα, 45110000-1 
Εργασίες κατεδάφισης και αποξήλωσης εγκαταστάσεων κτιρίων και εργασίες μετακίνησης γαιών, 90650000-
8  Υπηρεσίες απομάκρυνσης αμιάντου και 79713000-5 -  Υπηρεσίες φύλαξης4 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ 
(5.000.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των τεσσάρων 
εκατομμυρίων τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών του ευρώ 
(4.032.258,06€), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, όπως παρατίθεται στον παρακάτω 
πίνακα: 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/
Α 

Περιγραφή 
Μονά

δα 

 Κατηγορία 
ΕΚΑ/ 

Κωδικοί 
Αναθ. 

Ποσότητες 
Τιμή 

μονάδας 
Μερική 
δαπάνη 

Δαπάνη 

ΟΜΑΔΑ Α΄: Εργασίες διαχείρισης αποβλήτων 

1 

Διαχείριση αστικών 
αποβλήτων (οικιακά 
απόβλητα και παρόμοια 
απόβλητα από εμπορικές 
δραστηριότητες, 
βιομηχανίες και 
ιδρύματα) 
συμπεριλαμβανομένων 
των χωριστά συλλεγέντων 
μερών 

tn 20 16.500,00 120,00 1.980.000,00 

                                           
4 Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/
Α Περιγραφή 

Μονά
δα 

 Κατηγορία 
ΕΚΑ/ 

Κωδικοί 
Αναθ. 

Ποσότητες 
Τιμή 

μονάδας 
Μερική 
δαπάνη Δαπάνη 

2 

Διαχείριση 
μεταλλουργικών 
αποβλήτων  πρωτογενούς 
και δευτερογενούς 
κατεργασίας αλουμινίου 
(Σκωρίες-εξαφρίσματα 
που μπορεί να είναι 
εύφλεκτα ή να εκλύουν 
κατά την επαφή με το 
νερό εύφλεκτα αέρια σε 
επικίνδυνες ποσότητες) 

tn 

10 03 08*, 
10 03 09, 10 
03 15* / 10 
03 16 

705,00 1.500,00 1.057.500,00 

 

Διαχείριση 
μεταλλουργικών 
αποβλήτων πρωτογενούς 
και δευτερογενούς 
κατεργασίας αλουμινίου 
(σκόνη καυσαερίων) 

tn 10 03 19* / 
10 03 20 

3 
Διαχείριση αποβλήτων 
καταστροφής ή 
ανακύκλωσης tonner 

tn 08 03 17* / 
08 03 18 

6,00 2.000,00 12.000,00 
 

4 

Διαχείριση 
θρυμματισμένων 
αποβλήτων πλαστικών 
μερών από τη διάλυση 
οχημάτων στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους (fluff) 

tn 16 01 06, 16 
01 04* 

52,00 2.000,00 104.000,00 

 

5 Διαχείριση εμποτισμένων 
ξύλινων στύλων ΔΕΗ 

tn 20 01 37* 35,00 1.500,00 52.500,00 
 

6 

Διαχείριση στεγών από 
ελλενιτ από παρακείμενα 
κτίρια εντός του 
οικοπέδου 

m2 
 

2.500,00 40,00 100.000,00 

 

 
Δαπάνη ΟΜΑΔΑΣ Α' 3.306.000,00 

ΟΜΑΔΑ Β': Εργασίες κατεδάφισης-διαμόρφωσης 

7 
Εκσκαφές χαλαρών 
εδαφών m3 ΟΔΟ-1110 

690,00 0,38 262,20 

8 

Γενικές εκσκαφές σε 
έδαφος γαιώδες - 
ημιβραχώδες m3 ΟΔΟ-1123Α 

35.000,00 0,70 24.500,00 

9 

Διάνοιξη τάφρου σε 
έδαφος γαιώδες - 
ημιβραχώδες m3 ΟΔΟ-1212 

400,00 1,65 660,00 
 

10 Κατασκευή επιχωμάτων m3 ΟΔΟ-1530 1.000,00 1,05 1.050,00  

11 

Καθαίρεση κτισμάτων με 
φέροντα στοιχεία από 
οπλισμένο σκυρόδεμα m3 ΟΙΚ-2227 

815,00 19,20 15.648,00 
 

12 

Καθαίρεση κτισμάτων από 
οπτοπλινθοδομές κ.λπ.. 
με μεταφορά m3 ΟΙΚ-2221 

17.500,00 13,10 229.250,00 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/
Α Περιγραφή 

Μονά
δα 

 Κατηγορία 
ΕΚΑ/ 

Κωδικοί 
Αναθ. 

Ποσότητες 
Τιμή 

μονάδας 
Μερική 
δαπάνη Δαπάνη 

13 
Καθαίρεση ολόσωμων 
περιφράξεων  m ΟΙΚ-2227 

1.000,00 19,20 19.200,00 
 

14 
Καθαίρεση περιφράξεων 
με συρματόπλεγμα  m ΟΙΚ-6448 500,00 6,60 3.300,00  

15 
Προμήθεια κοκκώδους 
υλικού με μεταφορά m3 ΟΙΚ-6448 

10.000,00 11,20 112.000,00 
 

16 

Περιφραξη με 
συρματοπλεγμα-
πασσαλους m ΥΔΡ-6812 

1.800,00 35,00 63.000,00 
 

     
Σύνολο 468.870,20  

     ΓΕ+ΟΕ 18% 84.396,64  
     

Σύνολο 553.266,84  
    Απρόβλεπτα 15% 82.990,03  
     

Σύνολο 636.256,87  
    Αναθεώρηση 1,19  
     

Σύνολο 636.258,06  
 Δαπάνη ΟΜΑΔΑΣ Β' 636.258,06 
ΟΜΑΔΑ Γ': Υπηρεσίες φύλαξης 

17 Φύλαξη  Μήνες 12 7.500,00 90.000,00 
Δαπάνη ΟΜΑΔΑΣ Γ' 90.000,00 

 Σύνολο: 4.032.258,06 

 ΦΠΑ: 967.741,93 
Συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 4.999.999,99 
Με στρογγυλοποίηση 5.000.000,00 

 
 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου 
από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016).  

Ως χρονική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από 
την ημερομηνία του χρόνου έναρξης της σύμβασης. 

 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσης. 
 
10.  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Οι προσκεκλημένοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους  τα ακόλουθα: 
Έναν κυρίως ενιαίο έντυπο φάκελο προσφοράς που θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) επιμέρους 
(υπο)φακέλους, οι οποίοι πρέπει να είναι ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ και να φέρουν εξωτερικά όλες τις ενδείξεις του 
ενιαίου φακέλου, όπως αναφέρονται αναλυτικά ανωτέρω, κι επιπλέον: 

 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
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Προσφορές που δεν έχουν χωριστούς σφραγισμένους (υπο)φακέλους «Δικαιολογητικών 
συμμετοχής/Τεχνικής προσφοράς» και «Οικονομικής προσφοράς», θα απορρίπτονται. 
 
11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
11.1. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
11.1.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 

I. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της 
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), με την 
οποία οι προσκεκλημένοι οικονομικοί φορείς θα δηλώνουν ότι: 
1. έχουν λάβει γνώση των όρων της Πρόσκλησης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

καθώς και ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τα αναφερόμενα στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας 

2. η προσφορά τους ισχύει και δεσμεύει τους προσφέροντες για το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) 
μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν οι όροι του άρθρου 97 του ν. 4412/2016. 

3. δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία που εκπροσωπώ και εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα 
με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) 
αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της 
Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με 
αριθ. 2022/578 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022. Συγκεκριμένα δηλώνω ότι : 
(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της 
ένωσης μας) δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας 
εγκατεστημένος στη Ρωσία· (β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες 
που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του 
οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό 
(50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου · (γ) ούτε ο υπεύθυνα 
δηλώνων ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή 
όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας που αναφέρεται στο σημείο(α) ή (β) 
παραπάνω, (δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω 
στοιχεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή 
φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο ανάδοχος τον οποίον εκπροσωπώ. 

 
II. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την 

υποβολή του ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
εν λόγω 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.  Η υποχρέωση του προηγούμενο εδαφίου αφορά 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, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα 
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μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση 
νόμιμο εκπρόσωπο). 
 

III. α) Αποδεικτικό ενημερότητας, εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε., εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του  
β) Πιστοποιητικό, εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ, εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του  

      γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της 
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), ότι δεν 
έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 

IV. α) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του 
Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ 
για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 
 β) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 
 γ) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
 

V. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της 
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) με την 
οποία οι προσκεκλημένοι οικονομικοί φορείς θα δηλώνουν ότι, α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους 
οι οριζόμενοι στην παράγραφο 4 (εκτός της περίπτωσης β΄) του άρθρου 73 του ν.4412/2016 λόγοι 
αποκλεισμού και β) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος τους η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
 

VI. Ειδικά, για την απόδειξη της μη υπαγωγής στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 68 παρ 2γ του 
Ν.3863/2010 απαιτείται:  

1. Πιστοποιητικό του «Μητρώου Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και 
Φύλαξης» που τηρείται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας, κατόπιν υποβολής γραπτού αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής προς το 
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για χορήγηση αυτού.  
(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). 
2. Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής 
Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών 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 
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«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2γ του 
ίδιου άρθρου. 

 
VII. Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών5, που καθορίζονται κατωτέρω, εφόσον ο 

προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου 
συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη 
εταιρεία67. 
(Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα 
ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρείες 
διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών 
συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά 
ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες 
από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.8). 
Συγκεκριμένα, προσκομίζονται: 
i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την 
περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  
ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου 
δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική 
του προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων 
επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που 
ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα 
ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5. 
iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου: 
- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές 
είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 
- 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 (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 
Ειδικότερα: 
- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του 
Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές 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 (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 
- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε 
ανώνυμες εταιρείες: 
Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν : 

                                           
5  Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
6 Για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες ιδρυθείσες σε κράτος μέλος της ΕΕ σχετικό είναι το Παράρτημα Ι της οδηγίας 2012/30/ΕΕ (L315/91) με την 
οποία αναδιατυπώθηκε η Οδηγία 77/91/ΕΟΚ (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αρ Ν26/1) 
7  Πρβλ ΣτΕ 303/2020 (Επταμελής) 
8  Παρ. 3 άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/21 

ΑΔΑ: Ψ8ΜΦΩ6Μ-ΞΚΒ



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

                                                                                  
  
 

Σελίδα | 17  
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές 
τους είναι ονομαστικές 
ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον 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. 
iii) 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.     
Β)  εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η 
ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν: 
i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για 
την περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου 
ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή 
δικαιωμάτων ψήφου, 
iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία 
Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία 
αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει 
διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να 
αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση, διαφορετικά η 
μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.  
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του 
κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 
14.2.1 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία 
συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια 
των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 
του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 
3310/2005. 
 

VIII. Για την απόδειξη της καταλληλότητας της επαγγελματικής δραστηριότητας: 
1. 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, το οποίο θα πρέπει να 
έχει εκδοθεί  έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με 
τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

2. Ειδική Άδεια λειτουργίας ως ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, εκδοθείσα από 
την Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 2518/1997, όπως ισχύει και η οποία θα 
πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
Σε περίπτωση που, κατά τον χρόνο υποβολής της εν λόγω άδειας, η χρονική διάρκεια αυτής είναι 
μικρότερη του ενός (1) μηνός τότε, προσκομίζεται και η σχετική αίτηση ανανέωσής της (άρθρο 3 

ΑΔΑ: Ψ8ΜΦΩ6Μ-ΞΚΒ



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

                                                                                  
  
 

Σελίδα | 18  
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

παρ.1 της με αριθμό 1016/109/121-ι΄/05.08.2009 Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 
(ΦΕΚ Β΄1710)). 

 
IX. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, ήτοι: 

1.  της διάθεσης του μέσου γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες κλεισμένες 
διαχειριστικές χρήσεις ίσου με την αξία του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς τον Φ.Π.Α., ο 
οικονομικός φορέας προσκομίζει ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών 
τελευταίων κλεισμένων 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. 
Στην περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη δήλωση περί του 
ύψους του «μέσου γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών» κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων 
ετών. 

2. της  ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελματικών κινδύνων, ως εξής: 
2.1  για τη διαχείριση αποβλήτων, ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης απαιτείται να καλύπτεται από εν ισχύ Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κάλυψης 
επαγγελματικών κινδύνων (Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης) για την έναντι τρίτων αστική 
ευθύνη για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην 
πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ 
ετησίως καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης για τα μη επικίνδυνα απόβλητα και 
1.500.000 € για τα επικίνδυνα. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω Συμβόλαια λήγουν εντός του 
χρονικού διαστήματος της ισχύος της παρούσας σύμβασης, δεσμεύονται να το ανανεώσουν πριν τη 
λήξη ισχύος του.  

2.2 για τη φύλαξη του χώρου, ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης απαιτείται να καλύπτεται από εν ισχύ Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κάλυψης 
επαγγελματικών κινδύνων (Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης) για την έναντι τρίτων αστική 
ευθύνη για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες, ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) 
ευρώ ετησίως, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση που το ανωτέρω 
Συμβόλαιο λήγει εντός του χρονικού διαστήματος της ισχύος της παρούσας σύμβασης, δεσμεύονται 
να το ανανεώσουν πριν τη λήξη ισχύος του. 

2.3 για την κατεδάφιση των κτισμάτων του χώρου, ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να καλύπτεται από εν ισχύ Ασφαλιστήριο 
Συμβόλαιο κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων (Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης) για την 
έναντι τρίτων αστική ευθύνη για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης των εργασιών κατεδάφισης. Σε περίπτωση που το ανωτέρω Συμβόλαιο λήγει εντός του 
χρονικού διαστήματος της ισχύος της παρούσας σύμβασης, δεσμεύονται να το ανανεώσουν πριν τη 
λήξη ισχύος του. Η αναθέτουσα αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για 
αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά τη μεταφορά του προσωπικού του 
αναδόχου, όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών κατεδάφισης. Ο ανάδοχος θα 
πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συμβούλους, 
συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού. 

 
X. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας: 
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Να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον ένα (1) αντίστοιχο έργο ύψους 1.500.000€ στο οποίο να έχει 
πραγματοποιηθεί η διαχείριση στερεών μη επικινδύνων και επικινδύνων αποβλήτων. 

     Α.1) Μη επικίνδυνα απόβλητα: 

 Να έχουν εκτελέσει ορθά και ολοκληρωμένα τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων 

     α.2) Επικίνδυνα απόβλητα: 

 Να έχουν εκτελέσει ορθά και ολοκληρωμένα τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. 

 Nα έχουν διαχειριστεί ανάλογη ποσότητα επικίνδυνων αποβλήτων. Συνολικά τουλάχιστον 
4.000 tn επικίνδυνων αποβλήτων εκ των οποίων τουλάχιστον 600 tn να αφορούν στην 
διαχείριση σκωριών αλουμινίου με κωδ. ΕΚΑ 10 03 15* και τουλάχιστον 50 tn να αφορούν στην 
διαχείριση δομικών υλικών αμιάντου με ΕΚΑ 17 06 05*. 

 Να διαθέτουν αποθηκευτικό χώρο αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων για τουλάχιστον 500 
τόνους αποβλήτων. 

     Α.3) Υλικά αμιάντου: 

 Να έχουν εκτελέσει ορθά και ολοκληρωμένα τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών διαχείρισης (αφαίρεση, συλλογή, μεταφορά και διασυνοριακή μεταφορά) 
αποβλήτων αμίαντου. 

 Να έχουν διαχειριστεί κατ’ ελάχιστον 50 tn αποβλήτων αμιάντου. 

     α.4) Φύλαξη χώρου: 

 Να έχουν εκτελέσει ορθά και ολοκληρωμένα τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων (κτιριακών και υπαίθριων). 

 Να διαθέτουν το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό με άδεια εργασίας Α’ ή Β’ αναλόγως των 
καθηκόντων που ασκούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.3707/2008 (ΦΕΚ τ.Α’ 209) 
«Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων 
ιδιωτικών ερευνών» όπως ισχύει, με τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία. 

 Να διαθέτουν ιδιόκτητα ή μισθωμένα οχήματα περιπολίας. 

     α.5) Κατεδάφιση κτιρίων 

 Να έχουν εκτελέσει ορθά και ολοκληρωμένα τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις εκτέλεσης 
εργασιών κατεδάφισης κτιρίων. 

        β) να διαθέτουν: 
 οχήματα για την εντός του ορισθέντος χρονικού διαστήματος απομάκρυνση των μη 

επικινδύνων και επικινδύνων αποβλήτων, τα οποία θα είναι πιστοποιημένα κατά ADR καθώς 
επίσης και οι οδηγοί τους θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης 
ADR.  

 Άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας ή του χώρου κατάλληλο χώρο όπου θα μεταφερθεί το 
κάθε απόβλητο (Επικίνδυνο, Μη Επικίνδυνο, Αμιάντος) για περαιτέρω αξιολόγηση και διάθεση. 

 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπου φαίνεται η δυνατότητα αποδοχής του 
εκάστοτε κωδικού ΕΚΑ για αποθήκευση ή/και ανάκτηση ή/και διάθεση. Η αποθηκευτική 
ικανότητα της εγκατάστασης βάσει της ΑΕΠΟ θα πρέπει να υπερβαίνει τους 500 τόνους για τα 
επικίνδυνα απόβλητα. 
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 Αποδεικτικό Καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του ΥΠΕΝ για την 
δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων. 

 Αποδεικτικό Καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΝ για την 
δραστηριότητα της αποδοχής των αποβλήτων προς διάθεση ή ανάκτηση. 

 Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων από το ΥΠΕΝ. Η άδεια πρέπει να 
περιλαμβάνει τους ζητούμενους κωδικούς ΕΚΑ. 

 Πιστοποιητικά έγκρισης ADR των φορτηγών ΙΧ, καθώς και τα πιστοποιητικά επαγγελματικής 
κατάρτισης ADR των οδηγών. 

 Αποδεικτικό εγγραφής στο Μητρώο του Διεθνή Φορέα Εταιρειών Αφαίρεσης Αμιάντου (ARCA). 

 Πιστοποιητικά εκπαίδευσης του προσωπικού από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 
Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) 

 Άδεια εργασιών αφαίρεσης αμιάντου, ΕΑΚ τύπου Α, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 
212/2006 και την ΚΥΑ 4229/395/2013 η οποία εκδίδεται μετά από απόφαση της Γενικής Δ/νσης 
Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
(Η εν λόγω άδεια καλύπτει τόσο τις εργασίες σε εύθρυπτο όσο και σε μη εύθρυπτο αμίαντο). 

 Πτυχίο Ά τάξης και άνω στην κατηγορία των οικοδομικών έργων. 

γ) Να διαθέτουν την παρακάτω Ομάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται κατ’ ελάχιστο από τα 
παρακάτω στελέχη:  

 Υπεύθυνος Έργου: Χημικός Μηχανικός με εμπειρία άνω των 12 ετών στην διαχείριση των 
αποβλήτων  

 Υπεύθυνος Εργοταξίου: Μηχανικός με εμπειρία άνω των 8 ετών στην διαχείριση των 
αποβλήτων, ο οποίος θα βρίσκεται μόνιμα στο εργοτάξιο. 

 Ένας (1) Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), ο οποίος θα 
βρίσκεται μόνιμα στο εργοτάξιο 

 Ένας (1) Τεχνικός Ασφαλείας, ο οποίος θα ελέγχει το εργοτάξιο δύο (2) φορές μηνιαίως και θα 
οριστεί μέσω ΣΕΠΕ. 

 Εργατικό προσωπικό: 2 εργάτες και ένας εργοδηγός καθώς και οι οδηγοί/χειριστές 
μηχανημάτων. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει μόνιμο έμπειρο/εκπαιδευμένο προσωπικό 15 
ατόμων σε θέματα αφαίρεσης και διαχείρισης αμιάντου βάσει του Π.Δ. 212/2006 

 Επιβλέπων Πολιτικός Μηχανικός που θα παρίσταται στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών καθ’ 
όλη τη διάρκεια αυτών και θα τηρεί τα αναφερόμενα στο αρθ.12 του «Κανονισμού για 
κατεδαφίσεις κτιρίων» (Εγκύκλιος του ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. 54/38935/210.95). 

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις (α), (β) και (γ), ο οικονομικός φορέας προσκομίζει:  

  Ως προς τη διαχείριση των Μη επικινδύνων αποβλήτων απαιτείται και πρέπει να 
υποβληθούν: 

o Κατάλογος των κυριότερων συμβάσεων, στον οποίο θα αναφέρονται ο τίτλος, το ποσό των 
αντίστοιχων συμβάσεων που εκτελέσθηκαν, η χρονική διάρκεια και ο Εργοδότης (δημόσιος ή 
ιδιωτικός φορέας), ο Ανάδοχος της σύμβασης (εφόσον πρόκειται περί Υπεργολαβίας). Ο 
κατάλογος αυτός οφείλει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά του εργοδότη δημοσίου φορέα, 
είτε από βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη, από τα οποία θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής 
και αποτελεσματική παροχή της υπηρεσίας των σχετικών εργασιών 
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o Αποδεικτικό Καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΝ για την 
δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων 

o Άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας ή του χώρου όπου θα μεταφέρεται το κάθε απόβλητο 
για περαιτέρω αξιοποίηση ή διάθεση. 

o Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του κάθε αποδέκτη, όπου φαίνεται η δυνατότητα 
αποδοχής του εκάστοτε κωδικού ΕΚΑ. 

o Αποδεικτικό Καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΝ για την 
δραστηριότητα της αποδοχής των αποβλήτων προς διάθεση ή ανάκτηση. 

o Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως ισχύει, ή  
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του 
άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), υπογεγραμμένη από τον διαγωνιζόμενο ή τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του, στην οποία να δηλώνεται η δραστηριότητα ή ο χώρος π.χ ΧΥΤΑ για κάθε ρεύμα 
και κάθε κωδικό ΕΚΑ αποβλήτων που θα δίνονται για περαιτέρω αξιοποίηση ή τελική διάθεση. 

 Ως προς τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων απαιτείται και πρέπει να υποβληθούν: 

o Κατάλογο των κυριότερων συμβάσεων, στον οποίο θα αναφέρονται ο τίτλος, το ποσό των 
αντίστοιχων συμβάσεων που εκτελέσθηκαν, η χρονική διάρκεια και ο Εργοδότης (δημόσιος ή 
ιδιωτικός φορέας), ο Ανάδοχος της σύμβασης (εφόσον πρόκειται περί Υπεργολαβίας). Ο 
κατάλογος αυτός οφείλει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά του εργοδότη δημοσίου φορέα, 
είτε από βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη, από τα οποία θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής 
και αποτελεσματική παροχή της υπηρεσίας των σχετικών εργασιών 

o Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων από το ΥΠΕΝ. Η άδεια πρέπει να 
περιλαμβάνει τους ζητούμενους κωδικούς ΕΚΑ. 

o Αποδεικτικό Καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΝ για την 
δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς των επικινδύνων αποβλήτων. 

o Άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας ή του χώρου όπου θα μεταφέρεται το κάθε απόβλητο 
για περαιτέρω αξιοποίηση ή διάθεση. 

o Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του κάθε αποδέκτη, όπου φαίνεται η δυνατότητα 
αποδοχής του εκάστοτε κωδικού ΕΚΑ. 

o Αποδεικτικό Καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΝ για την 
δραστηριότητα της αποδοχής των αποβλήτων προς διάθεση ή ανάκτηση. 

o Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986(Α΄75), όπως ισχύει, 
υπογεγραμμένη από τον διαγωνιζόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, όπου θα αναφέρεται ο 
αποδέκτης για κάθε ρεύμα και για κάθε κωδικό ΕΚΑ αποβλήτων αλλά και να δηλώνεται ποια 
ρεύματα αποβλήτων θα διατεθούν στην Ελλάδα και ποια στο εξωτερικό. 

o Εφόσον η προσφερόμενη υπηρεσία αφορά και σε προσωρινή αποθήκευση των επικινδύνων 
αποβλήτων, αυτή θα πρέπει να προβλέπεται στην ΑΕΠΟ της εγκατάστασης αποθήκευσης και να 
καλύπτει και τις ζητούμενες ποσότητες του διαγωνισμού. 

o Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986(Α΄75), όπως ισχύει, 
υπογεγραμμένη από τον διαγωνιζόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, όπου θα καταγράφονται 
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οι αριθμοί κυκλοφορίας των φορτηγών και τα στοιχεία των οδηγών που θα χρησιμοποιηθούν 
για την απομάκρυνση των επικινδύνων αποβλήτων. 

o Πιστοποιητικό ADR ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων ειδών. Εάν συνεργάζεται με σύμβουλο 
ασφαλούς μεταφοράς επικινδύνων ειδών, το συμφωνητικό συνεργασίας καθώς και το σχετικό 
πιστοποιητικό. 

o Οι άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών ΙΧ που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά των 
επικινδύνων αποβλήτων, μαζί με τα πιστοποιητικά έγκρισης ADR και τα πιστοποιητικά 
επαγγελματικής κατάρτισης ADR των οδηγών. 

o Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986(Α΄75), όπως ισχύει, ή  
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του 
άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), υπογεγραμμένη από τον από τον διαγωνιζόμενο ή τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του, ότι θα διαθέσει τον ενδεικνυόμενο αριθμό οχημάτων για την εντός του 
ορισθέντος χρονικού διαστήματος απομάκρυνση των μη επικινδύνων και επικινδύνων 
αποβλήτων. 

Στην περίπτωση που τα επικίνδυνα απόβλητα αποσταλούν σε μονάδα του εξωτερικού θα πρέπει να 
κατατεθούν:  

o Άδεια καθώς και κάθε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο του κάθε αποδέκτη, σύμφωνα με τη 
Νομοθεσία και το Δίκαιο της χώρας στην οποία εδρεύει στις οποίες θα αναγράφεται ο κωδικός 
ΕΚΑ που δύναται να παραλάβει. 

o Έγγραφη συγκατάθεση στη διασυνοριακή μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων από το ΥΠΕΝ, 
που να αφορά τους εν λόγω κωδικούς ΕΚΑ και να καλύπτει τις ζητούμενες ποσότητες. 

o Σύμβαση συνεργασίας ή βεβαίωση συνεργασίας μεταξύ του συλλέκτη και του αποδέκτη, για 
την αποδοχή των συγκεκριμένων ειδών, κωδικών ΕΚΑ αλλά και ποσοτήτων εντός του 
ζητούμενου χρονικού διαστήματος, η οποία να αφορά τον παρόντα διαγωνισμό. 

 Ως προς τις εργασίες Αφαίρεσης υλικών αμιάντου απαιτείται και πρέπει να υποβληθούν: 

o Κατάλογος των κυριότερων συμβάσεων, στον οποίο θα αναφέρονται ο τίτλος, το ποσό των 
αντίστοιχων συμβάσεων που εκτελέσθηκαν, η χρονική διάρκεια και ο Εργοδότης (δημόσιος ή 
ιδιωτικός φορέας), ο Ανάδοχος της σύμβασης (εφόσον πρόκειται περί Υπεργολαβίας). Ο 
κατάλογος αυτός οφείλει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά του εργοδότη δημοσίου φορέα, 
είτε από βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη, από τα οποία θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής 
και αποτελεσματική παροχή της υπηρεσίας των σχετικών εργασιών 

o Άδεια εργασιών αφαίρεσης αμιάντου, ΕΑΚ τύπου Α, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 
212/2006 και την ΚΥΑ 4229/395/2013 η οποία εκδίδεται μετά από απόφαση της Γενικής Δ/νσης 
Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
Η εν λόγω άδεια καλύπτει τόσο τις εργασίες σε εύθρυπτο όσο και σε μη εύθρυπτο αμίαντο. 

o Αποδεικτικό εγγραφής στο Μητρώο του Διεθνή Φορέα Εταιρειών Αφαίρεσης Αμιάντου (ARCA). 

o Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986(Α΄75), όπως ισχύει, ή  
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του 
άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), υπογεγραμμένη από τον διαγωνιζόμενο ή τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του ότι διαθέτει μόνιμο έμπειρο/εκπαιδευμένο προσωπικό 15 ατόμων σε θέματα 
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αφαίρεσης και διαχείρισης αμιάντου βάσει του Π.Δ. 212/2006 - Προστασία των εργαζομένων 
που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, και της Υ.Α. 15616/398/2010 «Διαδικασία 
έγκρισης των προγραμμάτων εκπαίδευσης όλων όσων εμπλέκονται σε εργασίες με αμίαντο ή 
αμιαντούχα υλικά. Οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία, είδος, διάρκεια, δαπάνες εκτέλεσης, 
φορείς που διενεργούν τα προγράμματα εκπαίδευσης, διδακτέα ύλη, προσόντα των 
διδασκόντων και των εκπαιδευομένων, πιστοποιητικά που χορηγούνται και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια»). H ΥΔ θα συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης του προσωπικού από 
το ΕΛΙΝΥΑΕ. 

 Ως προς τη φύλαξη και επιτήρηση του χώρου, απαιτείται και πρέπει να υποβληθούν:  

o Κατάλογο των κυριότερων συμβάσεων, στον οποίο θα αναφέρονται ο τίτλος, το ποσό των 
αντίστοιχων συμβάσεων που εκτελέσθηκαν, η χρονική διάρκεια και ο Εργοδότης (δημόσιος ή 
ιδιωτικός φορέας), ο Ανάδοχος της σύμβασης (εφόσον πρόκειται περί Υπεργολαβίας). Ο 
κατάλογος αυτός οφείλει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης του εργοδότη 
δημοσίου φορέα, από τα οποία θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική 
παροχή της υπηρεσίας των σχετικών εργασιών. 

o Άδειες εργασίας Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του προσωπικού ασφαλείας σε ισχύ, ανάλογα με τις 
δραστηριότητες που πρόκειται να ασκήσει, οι οποίες εκδίδονται από την Αστυνομική 
Διεύθυνση του νομού ή τη Διεύθυνση Ασφαλείας του τόπου κατοικίας τους, σύμφωνα με τον  
Ν.3707/2008 (ΦΕΚ .Α' 209). Σε περίπτωση που, κατά τον χρόνο υποβολής έκαστης άδειας, η 
χρονική διάρκεια αυτής είναι μικρότερης του ενός (1) έτους, τότε, προσκομίζεται και η σχετική 
ανανέωσή της, 

o Άδειες κυκλοφορίας των δηλούμενων οχημάτων. 

 Ως προς τις εργασίες κατεδάφισης, απαιτείται και πρέπει να υποβληθούν: 

o Κατάλογος των κυριότερων συμβάσεων, στον οποίο θα αναφέρονται ο τίτλος, το ποσό των 
αντίστοιχων συμβάσεων που εκτελέσθηκαν, η χρονική διάρκεια και ο Εργοδότης (δημόσιος ή 
ιδιωτικός φορέας), ο Ανάδοχος της σύμβασης (εφόσον πρόκειται περί Υπεργολαβίας). Ο 
κατάλογος αυτός οφείλει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης του εργοδότη 
δημοσίου φορέα, από τα οποία θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική 
παροχή της υπηρεσίας των σχετικών εργασιών. 

o Αντίγραφο Πτυχίου Ά τάξης και άνω στην κατηγορία των οικοδομικών έργων. 

 Ως προς την Ομάδα Έργου: 

o Πίνακα με την ομάδα έργου, συνοδευόμενη από αναλυτικά βιογραφικά (σύμφωνα με το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) και πτυχία όπου απαιτείται.  

XI. Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται 
με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα, ήτοι απαιτείται να διαθέτουν πιστοποίηση συστήματος: 

 Ποιότητας ISO 9001:2015  
 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001: 2015  
 Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001: 2018  

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. 
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον 
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ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά 
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας 
πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 
 

XII. α) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης (ΓΕΜΗ), το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την υποβολή του. 
 β) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, γενικό 
πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας (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. 
 

Επισημαίνεται ότι: 
 
Α) Ο Ανάδοχος πρέπει να μεριμνά για την έγκαιρη έκδοση των απαιτούμενων από το νόμο αδειών και 
εγκρίσεων για την εκτέλεση των εργασιών. Στην περίπτωση που απαιτούνται περισσότερες ειδικότητες από 
αυτές που κατέχει το φυσικό πρόσωπο, θα πρέπει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του, να 
υποβάλλει και Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), στην 
οποία θα δηλώνει ρητά ότι για την ανάληψη εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας θα πραγματοποιήσει 
σύμπραξη με φορείς που κατέχουν τις ειδικότητες που απαιτούνται. Η σύμπραξη θα πραγματοποιείται με 
σύνταξη Συμβολαιογραφικής Πράξης στην οποία θα ορίζεται και ο νόμιμος εκπρόσωπός της σύμπραξης. 

Β) Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων: 

 η απαίτηση της καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας δύναται να καλύπτεται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης 

 η απαίτηση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας δύναται να καλύπτεται από ένα ή 
περισσότερα μέλη της ένωσης 

 η απαίτηση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας δύναται να καλύπτεται από ένα ή 
περισσότερα μέλη της ένωσης 
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Γ) 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, και επιπρόσθετα ιδιωτικό συμφωνητικό 
ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο της ένωσης, από το οποίο να προκύπτει:  
α) ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης και ο αναπληρωτής του,  
β) το ποσοστό συμμετοχής που αναλαμβάνει κάθε μέλος στην ένωση στο σύνολο της προσφοράς και  
γ) να δηλώνεται ότι όλα τα μέλη αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον κάθε ευθύνη για τις 
υποχρεώσεις της ένωσης, και μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Δ) Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 12.1, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει:  
α) τα δικαιολογητικά  που αποδεικνύουν ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 11.1.1 
και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση και  
β) ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται 
έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης 
αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, 
διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά 
περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής 
ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της 
Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους 
συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του 
οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα 
διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο 
διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον προσκεκλημένο οικονομικό φορέα υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 
Ε) Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει τμήμα/τα της σύμβασης υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης, σύμφωνα 
με την παράγραφο 12.2, προσκομίζει: 
α) τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 11.1 της 
παρούσας και 
β) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται 
την εκτέλεση του συγκεκριμένου τμήματος της σύμβασης.  
 

11.1.2 Τεχνική προσφορά 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το αντίστοιχο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης περιγράφοντας, 
ακριβώς, πώς οι συγκεκριμένες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης και τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 
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Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 
11.2 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
11.2.1 Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης, το συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση ‘’ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ . 
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης.  
 
Οι προσφέροντες υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της 
προσφοράς τους τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνονται στο αντίστοιχο  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος IΙΙ, σύμφωνα με το Άρθρο 22 του N. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄/18.04.2013) 
όπως αυτό αντικατέστησε το Άρθρο 68 του N. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών 
παροχής υπηρεσιών», όπως ισχύει: 

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθεί στο έργο (σύμβαση). 
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. 

Επιπλέον του εργατικού κόστους θα πρέπει να συνυπολογίζεται ένα εύλογο (και όχι μηδενικό) ποσοστό 
διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και 
των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην 
προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. Τα 
ως άνω στοιχεία θα περιλαμβάνονται στη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αναθέτουσας αρχής και 
αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 68  του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 τ.Α’), όπως 
ισχύει. 

 
11.2.2 Ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς - Τιμή προσφοράς 

 Για την ΟΜΑΔΑ Α΄ και την ΟΜΑΔΑ Β΄, το ενιαίο προσφερόμενο ποσοστό είναι σταθερό καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζεται. 
 
Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της  σύμβασης. 
 

 Για την ΟΜΑΔΑ Γ΄, οι προσφορές: 
1. θα συντάσσονται βάσει της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας κατά την 

ημερομηνία υποβολής τους, 
2. 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), 
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3. θα πρέπει να είναι πλήρεις και αναλυτικές, να αιτιολογούν και να δικαιολογούν πλήρως το 
προφερόμενο αντάλλαγμα με αναλυτική αναφορά: 

 το όριο ηλικίας 
 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 

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

4. θα είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο μέχρι και την τελευταία οριστική τμηματική παροχή 
υπηρεσιών. Αναθεώρηση/αναπροσαρμογή τιμής προβλέπεται μόνο στην περίπτωση μεταβολής 
του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου, ως αυτός ορίζεται από την εκάστοτε 
ισχύουσα εργατική νομοθεσία. Το αναλογικό επιπλέον μηνιαίο κόστος θα προκύψει κατόπιν της 
ποσοστιαίας αναπροσαρμογής μόνο από τον επανυπολογισμό του κόστους εργασίας ως αυτό θα 
έχει προσδιορισθεί στην οικονομική προσφορά του αναδόχου. Καμία άλλη επιμέρους τιμή της 
προσφοράς δεν αναπροσαρμόζεται εκ του λόγου αυτού. Για την αναπροσαρμογή της τιμής 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 132 του ν.4412/2016.  
 
Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της  σύμβασης. 
 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  
α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης και 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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας πρόσκλησης.  

 
1. Οι  υπεύθυνες δηλώσεις συμπληρώνονται και υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 
επιχείρησης, φέρουν ημερομηνία σύνταξης μετά την έναρξη της παρούσας διαδικασίας και θεώρηση 
γνησίου υπογραφής από αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999. 
Στην περίπτωση που αυτές εκδοθούν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(www.gov.gr) και φέρουν τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, όταν εκτυπωθούν, γίνονται 
υποχρεωτικά αποδεκτές, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ ακριβούς 
αντιγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β παρ. 3 άρθρο 27 του Ν.4727/2020. 
2. Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, είτε και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 ή ηλεκτρονική υπεύθυνη 
δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 
167), στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της παρούσας 
διαδικασίας. 
3. Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
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12. ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
12.1 ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 
Οι προσκεκλημένοι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 11.ΙΧ της παρούσας) και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (της 
παραγράφου 11.Χ της παρούσας), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 
φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την 
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  
 
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και 
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες 
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 
 
Η συνυποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 11.1.1 της παρούσας πρόσκλησης και για τον τρίτο 
φορέα είναι υποχρεωτική από τον προσκεκλημένο οικονομικό φορέα, εντός του (υπό)φακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 
 
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει εάν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 11.1.1. 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, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική έγγραφη 
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να 
αντικατασταθεί εκ νέου. 
 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
 
12.2 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
Ο προσκεκλημένος οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 
18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
 
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 

ΑΔΑ: Ψ8ΜΦΩ6Μ-ΞΚΒ



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

                                                                                  
  
 

Σελίδα | 29  
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας9. 
 
 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. 
 
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 11.1.1 της παρούσας με τα αντίστοιχα αποδεικτικά μέσα, εφόσον 
το τμήμα της σύμβασης, το οποίο ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, υπερβαίνει σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης.  
 
Στην περίπτωση αυτή, η υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ από τον/τους υπεργολάβο/ους είναι 
υποχρεωτική, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της παρούσας διακήρυξης, προκειμένου η 
Αναθέτουσα Αρχή να επαληθεύσει τη συνδρομή ή μη των λόγων αποκλεισμού. 
 
Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα της σύμβασης που 
υπολείπεται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  
Δεν προβλέπεται η δυνατότητα πληρωμής του υπεργολάβου απευθείας από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
13.  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στα σχετικά άρθρα των όρων  
της παρούσας Πρόσκλησης και της Μελέτης,  
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, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102  
του ν. 4412/2016, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016, 
δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016 και στην 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 
ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 
στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, με την επιφύλαξη της παραγράφου 11.2 της παρούσας, 

                                           
9 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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ζ) 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, 
η) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 
θ) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης: 
θα) 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, 
θβ) 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 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων 
από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 της παρούσας, 
θγ) 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. 
 
14. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
14.1 Αποσφράγιση προσφορών 
Αρμόδια για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών είναι η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας 
Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε με την ………………….. πράξη Ο.Ε. 
ειδικά για τον σκοπό αυτό, και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί 
λειτουργίας συλλογικών οργάνων. 
 
Η αποσφράγιση των έντυπων φακέλων προσφορών θα πραγματοποιηθεί την επομένη της καταληκτικής 
ημερομηνίας και συγκεκριμένα την 9η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 από την Επιτροπή 
Διενέργειας Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης Προσφορών.  
 
Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης Προσφορών και την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
14.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, και λόγω του κατεπείγοντος, η αξιολόγηση των προσφορών των 
οικονομικών φορέων από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, θα πραγματοποιηθεί 
για όλα τα στάδια της παρούσας διαδικασίας, ήτοι αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών 
προσφορών, αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, καθώς και 
κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας με τη σύνταξη ενιαίου πρακτικού, σύμφωνα με την παρ. 2 
άρθρο 32Α του Ν.4412/2016. 
 
14.2.1 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, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα 
έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές 
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πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) 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.10 
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.11 

14.2.2 Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 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. 

14.2.3 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 Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης Προσφορών και παρουσία των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές 

 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων της παρούσας διαδικασίας, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, 
Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης από την 
Οικονομική Επιτροπή, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας.  

Η ως άνω απόφαση κοινοποιείται με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
μαζί με αντίγραφο του αντιστοίχου ενιαίου πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στην παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. 

15. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 
αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης  χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 
4412/2016, η υποβολή της οποίας δε δύναται να αναστείλει την υπογραφή και εκτέλεση της σύμβασης, 
σύμφωνα με το άρθρο 364 παρ. 1 και 2α του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.  

Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς, 

                                           
10  Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ.  και  Έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4782/2021  
11 Πρβλ.  Έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4782/2021  
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β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση 
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 
4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το Μέρος Δεύτερο Έλεγχοι Νομιμότητας Δημοσίων 
Συμβάσεων Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους 
Φορείς της με αριθμ.137675/ΕΥΘΥ1016/2018 (ΦΕΚ Β΄5968/31.12.2018) Υπουργικής Απόφασης. 
 
Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα προσκαλεί τον Ανάδοχο, μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας δεκαπέντε 
(15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης πρόσκλησης, προσκομίζοντας  την προβλεπόμενη 
στην παράγραφο 17 της παρούσας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  
 
16. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του 
αρμοδίου  οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 106 του ν.4412/2016. 
 
17.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.  
Ο χρόνος ισχύος της θα είναι μεγαλύτερος κατά εξήντα (60) ημέρες από τον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της 
υπηρεσίας. 
Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της 
παρούσας πρόσκλησης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά της. 
 
Σε ό,τι αφορά στους όρους της ανωτέρω εγγύησης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016. 
 
18. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
18.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
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Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις 
για αμοιβές, και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους οι οποίες 
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από τις οικίες Συλλογικές 
Συμβάσεις Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο ωράριο εργασίας, ως 
και τις νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τις λοιπές 
κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, κ.λ.π., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την 
τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις 
υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 
Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του 
οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών καθαρισμού ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στο 
δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
18.2. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι: 
 Αποφεύγεται η συσσώρευση των επικίνδυνων υλικών στον χώρο εργασιών. 
 Απαγορεύεται η είσοδος σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται πτητικά υλικά και γίνεται προσπάθεια για 
ελάττωση του αριθμού των εργαζομένων στους χώρους αυτούς. 
 Ακολουθούνται πιστά τα μέτρα προστασίας και προφύλαξης, τα οποία αναγράφονται πάνω στη 
συσκευασία των χρησιμοποιούμενων επικίνδυνων υλικών. 
 Όλοι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται για της κινδύνους των χρησιμοποιούμενων υλικών και 
εκπαιδεύονται για τον ασφαλή χειρισμό τους και την αντιμετώπιση τυχόν ατυχήματος. 
 Υπάρχει άφθονο διαθέσιμο νερό κοντά στους χώρους εργασίας για άμεση χρήση από τους εργαζόμενους 
σε περίπτωση ατυχήματος. 
 Απαγορεύεται στους εργαζόμενους να καπνίζουν και να τρώνε στους εργασιακούς χώρους. 
 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ηλεκτρικών μηχανημάτων και εργαλείων και η δημιουργία γυμνής 
φλόγας, εφόσον χρησιμοποιούνται πτητικά υλικά, τα οποία είναι πιθανό να δημιουργήσουν εκρηκτική 
ατμόσφαιρα στο χώρο εργασίας. 
 Υπάρχουν πάντα διαθέσιμοι κατάλληλοι πυροσβεστήρες στο χώρο εργασίας. 
 Χρησιμοποιούνται ατομικά μέσα προστασίας από της εργαζόμενους και ειδικότερα προστατευτικός 
εξοπλισμός ή συσκευές για την αναπνοή. Αναλόγως των ιδιοτήτων των χρησιμοποιούμενων υλικών και των 
κινδύνων που δημιουργεί η χρήση της, πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά γάντια, μάσκες 
προσώπου, ολόσωμες φόρμες, κ.λπ. 
 
18.3. 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,  
 

ΑΔΑ: Ψ8ΜΦΩ6Μ-ΞΚΒ



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

                                                                                  
  
 

Σελίδα | 34  
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

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. 
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 θα 
περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 
 
Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  
α) Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολό τους.  
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν, 
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα πρόσκληση. 
 
19. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 
 
Σε περίπτωση τροποποίησης της διάρκειας της σύμβασης κατά τη διάρκειά της, η συνολική διάρκεια της 
σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής και σύμφωνα με διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 217 «Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας» του Ν.4412/2016 όπως ισχύει. 
 
Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 22 της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της 
παραγράφου 20, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά 
σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει 
(ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην 
αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται 
ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια 
διαδικασία. 
 
20. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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20.1  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 10.1.1. και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 1. άρθρο 73 του ν. 412/2016, 
ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή 
εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 
σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 
στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 18.3. της παρούσας.  
 
20.2 Η αναθέτουσα αρχή καταγγέλλει υποχρεωτικά τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 
εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν διαπιστώνονται παραβάσεις των όρων της σύμβασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή επιτροπές 
παρακολούθησης του Δήμου, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 68 του 
ν.3863/2010 όπως ισχύει, ή 
β) όταν ενημερώνεται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και 
του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) ότι διαπιστώθηκαν παραβάσεις της παρ. 
7 του άρθρου 68 του ν.3863/2010 όπως ισχύει. 
 
21. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
21.1 Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, ανάλογα με την αξία των πραγματοποιηθέντων 
εργασιών και τη βεβαίωση παραλαβής των εργασιών από την Επιτροπή Παραλαβής.  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 
 
21.1.1 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος για τις ΟΜΑΔΕΣ Α΄ και Β΄ θα γίνεται σύμφωνα με την τιμή που 
θα προκύψει μετά την εφαρμογή του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. 
Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο του 
συμφωνημένου ποσοστού έκπτωσης. 

ΑΔΑ: Ψ8ΜΦΩ6Μ-ΞΚΒ



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

                                                                                  
  
 

Σελίδα | 36  
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

 
21.1.2 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος για την ΟΜΑΔΑ Γ΄ θα γίνεται σε μηνιαία ημερολογιακή βάση, 
με την επιφύλαξη της παραγράφου 21.2.2 της παρούσας παραγράφου. 
 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η καταβολή θα γίνεται σε κάθε μέλος της ένωσης κατά το 
ποσοστό συμμετοχής του σε αυτήν. 
 
21.2 Δικαιολογητικά πληρωμής αναδόχου 
Στην παρούσα σύμβαση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξόφληση της παρασχεθείσας 
υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιολογητικών της μηνιαίας παρασχεθείσας υπηρεσίας φύλαξης 
είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 
21.2.1 Για τις ΟΜΑΔΕΣ Α΄ και Β΄: 

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες από 
την Επιτροπή Παραλαβής 

2.  Τιμολόγιο αναδόχου 
3. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας  

21.2.2 Για την ΟΜΑΔΑ Γ΄: 
4. Μηνιαίο Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για τις παρασχεθείσες 

υπηρεσίες φύλαξης από την Επιτροπή Παραλαβής 
5. Τιμολόγιο Αναδόχου,  για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν τον αμέσως προηγούμενο μήνα  
6. Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας  και ασφαλιστικής ενημερότητας 
7. Μισθοδοτική κατάσταση του προσωπικού της επιχείρησης που απασχολήθηκε για το συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα 
8. Αντίγραφο κατάθεσης σε τηρούμενο προσωπικό λογαριασμό τραπέζης της μισθοδοσίας και των 

ασφαλιστικών εισφορών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν.3863/2010, καθώς και αντίγραφο 
κίνησης λογαριασμού του κάθε εργαζόμενου. 

9. Κατάσταση του προσωπικού με τις τυχόν τροποποιήσεις της (τυχόν νέες προσλήψεις, απολύσεις, 
ωράριο εργασίας κλπ.) μέχρι και τον προηγούμενο μήνα, μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή στο 
ΣΕΠΕ). Οι τυχόν τροποποιήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την οικονομική προσφορά του 
αναδόχου, η οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης και να μην υπολείπονται του 
ελάχιστου νόμιμου εργατικού κόστους.  

10. Αντίγραφο της άδειας εργασίας του άρθρου 3 του ν.2518/1997, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, 
και ποινικό μητρώο του προσωπικού που απασχολήθηκε στη σύμβαση φύλαξης για το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

11. Επισημαίνεται ότι, κατά την πρώτη πληρωμή προσκομίζονται για όλους τους εργαζόμενους που 
απασχολήθηκαν στη σύμβαση φύλαξης, ενώ για τις επόμενες προσκομίζονται μόνο για τους νέους. 

12. Αντίγραφο Αναλυτικής Περιοδικής  Δήλωσης (Α.Π.Δ.), από την οποία θα προκύπτουν όλοι οι τύποι 
αποδοχών για κάθε απασχολούμενο στη σύμβαση φύλαξης εργαζόμενο του αναδόχου, καθώς και 
το αποδεικτικό υποβολής της για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών φύλαξης που αφορά στην πρώτη πληρωμή θα εκδίδεται για το χρονικό 
διάστημα από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη του συγκεκριμένου μήνα, και κάθε 
επόμενο θα εκδίδεται σε μηνιαία ημερολογιακή βάση. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται για το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να εξοφλεί τον Ανάδοχο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία 
παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για την πληρωμή εγγράφου στην Υπηρεσία, άλλως από τις 
ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.5 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και εφόσον ο τελευταίος προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση 
μη τήρησης της ανωτέρω προθεσμίας τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 69Ζ «Προθεσμίες αποστολής δικαιολογητικών δημοσίων δαπανών και δαπανών φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης, έκδοσης τίτλου πληρωμής και εξόφλησης αυτών» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α΄) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο. 
 
21.3. Κρατήσεις 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπ/νου Φ.Π.Α. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
 Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού του εκάστοτε τιμολογίου.  
 
22. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
22.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:   
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 
γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους 
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση 
(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών 
από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, 
χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις 
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22.2. 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. Ποινικές ρήτρες μπορεί να 
επιβάλλονται και σε άλλες περιπτώσεις πλημμελούς εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 
προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
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. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
 
23. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
παραγράφων 22 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Ποινικές ρήτρες), 26 (Διάρκεια σύμβασης), 28 
(Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221   
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. 
Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 
 
24. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 
6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
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4412/2016 και την παράγραφο 23 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα 
μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, 
στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 
παράλειψης. 
 
25. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τη  Διεύθυνση 
Καθαριότητας - Ανακύκλωσης,  η οποία και θα εισηγείται  στην Οικονομική Επιτροπή για όλα τα ζητήματα 
που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 
ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  
 
Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεσή τους 
απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις 
πολύπλοκων συμβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των 
εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την 
παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.  
 
 Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του  
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον 
ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.  
 
26. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
26.1. Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του 
υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 
4412/2016).  

Ως χρονική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από 
την ημερομηνία του χρόνου έναρξης της σύμβασης. 

 
26.2 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 την παράγραφο 22.2 της παρούσας. 
 
26.3 Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών απομάκρυνσης ο ανάδοχος (ΟΜΑΔΑ Α) θα υποβάλλει φάκελο 
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όπου κατ΄ ελάχιστον θα περιέχει τις ποσότητες αποβλήτων ανά τελικό αποδέκτη, τα αντίστοιχα 
παραστατικά μεταφοράς (έντυπα παρακολούθησης αποβλήτων, ζυγολόγια, κλπ), τα πιστοποιητικά 
τελικής διάθεσης των αποβλήτων. Τα ανωτέρω θα συνοδεύονται από ημερολόγιο εργασιών.  
Τα παραδοτέα τα οποία ορίζονται παραπάνω μπορεί να παραδίδονται τμηματικά. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί μετά την αποστολή των 
έντυπων παρακολούθησης αποβλήτων. 
Όλα τα παραδοτέα έγγραφα θα υποβληθούν σε Έντυπη και Ηλεκτρονική μορφή (ψηφιακός δίσκος) σε τρία 
Αντίγραφα. 
 
27. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
27.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 
 
27.2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 
καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε 
εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 28.3 και 28.4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές 
παραλαβές. 
 
27.3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή 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 παραδοτέων και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
 
27.4. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  
α) 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 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 παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.  
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των 
οριζομένων στο άρθρο 220.  
 
27.5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 
28.2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 
αυτοδίκαια. 
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27.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 28.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.  
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων 
από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από 
την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
28. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων 
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους 
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται 
μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε 
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 23.2 της παρούσας, λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
29. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ 
Οι τιμές της προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο μέχρι και 
την τελευταία οριστική τμηματική παραλαβή της. 
Αναθεώρηση/αναπροσαρμογή τιμής προβλέπεται μόνο στην περίπτωση μεταβολής του κατώτατου μισθού 
και του κατώτατου ημερομισθίου, ως αυτός ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία. Το 
αναλογικό επιπλέον μηνιαίο κόστος θα προκύψει κατόπιν της ποσοστιαίας αναπροσαρμογής μόνο από τον 
επαναυπολογισμό του κόστους εργασίας ως αυτό θα έχει προσδιορισθεί στην οικονομική προσφορά του 
αναδόχου. Καμία άλλη επιμέρους τιμή της προσφοράς δεν αναπροσαρμόζεται εκ του λόγου αυτού.  
Για την αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 132 του ν.4412/2016. 
 
30. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και της μελέτης της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας - Ανακύκλωσης,  συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, καθώς και το ειδικό θεσμικό πλαίσιο 
που διέπει  το πεδίο εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος. 
 
31. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
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 
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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. 
 
 
Η παρούσα όπως αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1. Η Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 
2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 
3.  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) 
4. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV) 

  
                         
              
      

                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π.  ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
 

                                                                      
 

ΚΟΙΝ.: 1. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής 
    Υποστήριξης Δημάρχου 
2. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής 
    Υποστήριξης Γενικού Γραμματέα 
3. Γενική Δ/νση Οικονομικών 
4. Δ/νση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης 
5. Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠ: 

Απορρύπανση ακινήτου του Δήμου 
Αθηναίων στο Βοτανικό, 
συμπεριλαμβανομένων συνοδών 
εργασιών αποκατάστασης της περίφραξης 
και υπηρεσιών φύλαξης, για τη 
διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την 
προστασία του περιβάλλοντος. 
5.000.000,00€ με ΦΠΑ 

 
ΜΕΡΟΣ Α - ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1. Γενικά 

Η παρούσα παροχή υπηρεσιών συντάχθηκε ώστε να υλοποιηθούν συγκεκριμένα μέτρα για την αποκατάσταση της 
περιβαλλοντικής ζημιάς σε έκταση ιδιοκτησίας Δήμου Αθηναίων στα Ο.Τ. 45-46-50. Η εν λόγω έκταση πρέπει να 
απορρυπανθεί με συλλογή, μεταφορά και διάθεση των διατεθειμένων αποβλήτων σε νόμιμες εγκαταστάσεις, ανάλογα 
με τη σύσταση και την κατηγορία επικινδυνότητάς τους (μη επικίνδυνα και επικίνδυνα) και ακολούθως να εξυγιανθεί 
και αποκατασταθεί στην πρότερη κατάσταση. 

 

2. Ιδιοκτησιακό καθεστώς: 

Το ΟΤ 45-46-50 στην περιοχή του Βοτανικού  συνολικής επιφανείας 178.315 τμ ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον 
Δήμο Αθηναίων, πλην μικρών τμημάτων, τα οποία ανήκουν σε τρίτους και θα περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου 
Αθηναίων μετά την καταβολή των αναλογουσών αποζημιώσεων κατόπιν συντέλεσης των απαιτούμενων 
απαλλοτριώσεων. Η περιοχή παρέμβασης (δυτικά του ρέματος του Προφήτη Δανιήλ) είναι εμβαδού περίπου 125 
στρεμμάτων. 

 

3. Ιστορικό: 

Στις 20-11-2013, σε έκτακτο έλεγχο Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, διαπιστώθηκε ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών 
αποβλήτων σε περιφραγμένη έκταση Ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων επί της Οδού Αγίου Πολυκάρπου, αρ. 95, στην 
περιοχή Βοτανικού, επί της οποίας είχε γίνει στο παρελθόν εκσκαφή για την ανέγερση του γηπέδου του 
Παναθηναϊκού. 

Κατά τον αρχικό έλεγχο της Ελληνικής Αστυνομίας στο εν λόγω ακίνητο φέρεται να κατελήφθησαν επ’ αυτοφώρω τρείς 
μεταφορείς να απορρίπτουν απόβλητα στο χώρο. Επίσης, φαίνεται να εντοπίστηκαν δύο «διαχειριστές» του χώρου και 
εκπρόσωπος μεταλλουργικής Βιομηχανίας, παραγωγού δύο φορτίων μεταλλουργικών αποβλήτων που απορρίφθηκαν 
στο χώρο, σε βάρος των οποίων προκύπτει από το σύνολο της αλληλογραφίας ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη. 
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Η φερόμενη ως εμπλεκόμενη μεταλλουργική Βιομηχανία αναγνώρισε την κυριότητα των δύο φορτίων μεταλλουργικών 
αποβλήτων, που είχαν απορριφθεί στο χώρο και ανέθεσε σε αδειοδοτημένη εταιρεία τη συλλογή, μεταφορά και 
σύννομη διάθεση, ποσότητας αποβλήτων 70 τόνων περίπου, αναλαμβάνοντας τη σχετική δαπάνη.  

Σημειώνεται δε ότι λόγω της ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων στην εν λόγω περιοχή και της σώρευσης 
καύσιμης ύλης (χαρτιά, μπάζα κ.λ.π.), εκδηλώθηκαν έως σήμερα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πυρκαγιές (βλ. 
συνημμένα σχετικά έγγραφα των αρμοδίων υπηρεσιών και της πυροσβεστικής υπηρεσίας).  

Χαρακτηριστικό, μεταξύ άλλων, είναι το με Α.Π. 230722/7-9-2021 έγγραφο της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Αθηνών, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει σύσταση «… προκειμένου για την αποφυγή νέας εκδήλωσης πυρκαγιάς 
παρακαλείσθε για την ασφάλιση περιμετρικά του χώρου και για την φύλαξη ώστε να μην είναι εφικτή η πρόσβαση και 
η εναπόθεση απορριμμάτων». 

Έκτοτε, το υπόλοιπο των αποτεθειμένων αποβλήτων παραμένει στο χώρο, καθότι, από το διοικητικό έλεγχο της 
Επιθεώρησης δεν προέκυψαν η προέλευση των αποβλήτων, οι παραγωγοί και κάτοχοί τους και συνεπώς οι υπόχρεοι 
διαχείρισης κατά νόμο. 

 

4. Υφιστάμενη κατάσταση – Φυσικό αντικείμενο: 

Η σημερινή κατάσταση του χώρου προσομοιάζει με Χώρο Ανεξέλεγκτης Απόθεσης Απορριμμάτων εντός αστικού 
περιβάλλοντος και επιβάλλεται αναπόδραστα να προχωρήσει άμεσα η απορρύπανση του χώρου με σύννομη 
διαχείριση των αποτεθειμένων αποβλήτων τόσο για λόγους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της δημόσιας 
υγείας όσο και για λόγους απελευθέρωσης της έκτασης. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΖΗΜΙΑΣ 

 

1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

 
Α΄ΟΜΑΔΑ 
1) Εργασίες συλλογής, φόρτωσης και μεταφοράς για την πλήρη απομάκρυνση των μη επικίνδυνων αποβλήτων και 
διάθεσή τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους ή μονάδες.  

2) Εργασίες συλλογής, φόρτωσης και μεταφοράς για την πλήρη απομάκρυνση των επικίνδυνων αποβλήτων και 
διάθεσή τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες για περαιτέρω αξιοποίηση τους. Τόσο στην περίπτωση των 
επικινδύνων, όσο και σε αυτή των μη επικινδύνων απαιτείται αντίστοιχη άδεια συλλογής και μεταφοράς σε ισχύ όπου 
θα περιλαμβάνει τους κωδικούς των διακινούμενων αποβλήτων, όπως αυτοί αναγράφονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο 
Αποβλήτων ΕΚΑ. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει συμφωνητικό συνεργασίας με αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις 
διαχείρισης ή τελικής διάθεσης των οποίων η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ΑΕΠΟ περιλαμβάνει τους 
κωδικούς ΕΚΑ των υπό αποδοχή αποβλήτων. 

3) Οριοθέτηση του χώρου εργασιών, προμήθεια και τοποθέτηση προειδοποιητικής σήμανσης. 

4) Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών αντικειμένων στα ανοικτά φρεάτια της εγκατάστασης για την αποφυγή 
τυχόν ατυχημάτων. 

5) Θα τοποθετηθούν υλικά αποκλεισμού στις εισόδους ώστε να παρεμποδίζεται η είσοδος σε κάθε τρίτο άτομο ή 
όχημα. Θα πρέπει να επιλεχθούν υλικά που δύσκολα μπορεί να μεταφερθούν και να πωληθούν σε επιχειρήσεις scrap 
πχ. τοποθέτηση τοιχίων αντιστήριξης, τσιμεντένιων μπλοκ, ικανών διαστάσεων. Σε κάθε περίπτωση για την πληρωμή 
θα πρέπει να προσκομισθούν τιμολόγια αγοράς/προμήθειας των προκατασκευασμένων αυτών υλικών.  
6) Οριοθέτηση ζωνών με επικίνδυνα απόβλητα, ζωνών με αστικού τύπου απορρίμματα και ζωνών με απόβλητα 
εκσκαφών και μπαζών σύμφωνα με την μελέτη που θα παραδοθεί στον ανάδοχο από την αναθέτουσα αρχή. 
7) Δημιουργία χώρου ανασυσκευασίας αποβλήτων ο οποίος θα είναι καλυμμένος με νάιλον ή άλλη αδιαπερατή 
μεμβράνη. 
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Σε κάθε περίπτωση η συλλογή και μεταφορά θα γίνεται από αδειοδοτημένο φορέα για την εργασία αυτή και θα 
εκτελείται με νόμιμα μέσα. Τα απόβλητα ανάλογα με το είδος και το χαρακτήρα θα καταλήγουν σε νόμιμα 
αδειοδοτημένη μονάδα προς περαιτέρω αξιοποίηση ή για τελική διάθεση. Σημειώνεται ότι τόσο ο συλλογέας όσο και 
η μονάδα π.χ. εταιρεία αξιοποίησης ή ΧΥΤΑ που θα δέχεται τα απόβλητα, θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένη ως προς 
τα ΕΚΑ των αποβλήτων που κάθε φορά θα διακινούνται ή διατίθενται.  
Η διαχείριση στην παρούσα μελέτη αναφέρεται στις εργασίες της συλλογής, μεταφοράς των μη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων καθώς και τις εργασίες ανάκτησης και διάθεσης (επεξεργασίας) των επικίνδυνων αποβλήτων. Ειδικότερα 
αφορά στον διαχωρισμό των στερεών αποβλήτων καθώς και τυχόν προσωρινή αποθήκευση και διάθεση αποβλήτων. 
 
Β΄ ΟΜΑΔΑ 
Κατεδάφιση κτιρίων. Οι εργασίες της κατεδάφισης αφορούν σε 20 αυθαίρετα κτίρια. Η παρέμβαση αφορά αρχικά στην 
κατεδάφιση των κτιρίων και την απομάκρυνση των προϊόντων καθαιρέσεων καθώς και των αποθέσεων. Στην συνέχεια 
η επιφάνεια θα διαμορφωθεί με μία ελαφρά κλίση, ακολουθώντας το φυσικό έδαφος, οδηγώντας τα όμβρια ύδατα 
προς την κατεύθυνση του ρέματος. Όπου απαιτείται επίχωση 30-40 πόντους, αυτή θα πραγματοποιηθεί με τα 
Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που υπάρχουν στο χώρο και μπορούν να αξιοποιηθούν 
αφού διαμορφωθούν (όπου αυτό είναι απαραίτητο), στις τελικές διαμορφώσεις του χώρου. Όπου απαιτείται 
μεγαλύτερη επίχωση, αυτή θα πραγματοποιηθεί με κοκκώδες υλικό, σε στρώσεις πάχους έως 30 εκατοστών, με την 
απαιτούμενη συμπύκνωση. Επιπλέον και αφού ολοκληρωθεί η καθαίρεση της υπάρχουσας περίφραξης, θα 
τοποθετηθεί νέα περίφραξη με συρματόπλεγμα και πασσάλους περιμετρικά της έκτασης. 
Γ΄ ΟΜΑΔΑ  
Φύλαξη του ως άνω χώρου καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών (12μήνες). 
 
1.2. Ποσότητες 
Η προς διαχείριση ποσότητα στερεών αποβλήτων υπολογίζεται από την τοπογραφική αποτύπωση σε 17.400 τόνους 
περίπου (χωρίς τα ΑΕΚΚ).  
 
1.2.3. Συνοπτική περιγραφή των εργασιών που θα εκτελεστούν – Γενικές αρχές 
Συνοπτικά παραθέτουμε τις εργασίες που θα εκτελεστούν: 
 Καθαίρεση κτισμάτων και υπάρχουσας περίφραξης, χωματουργικές εργασίες και τοποθέτηση νέας περίφραξης. 

 Τα οχήματα του αναδόχου θα προσέρχονται εντός του χώρου και ανά χαρακτηρισμένο σωρό θα πραγματοποιείται 
φόρτωση των αποβλήτων. Θα συντάσσονται τα παραστατικά μεταφοράς και μαζί με τα αντίγραφα των 
αποτελεσμάτων των αναλύσεων δειγμάτων του αντίστοιχου σωρού, θα μεταφέρονται σε νόμιμο αποδέκτη. Ο 
ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την άμεση και συνεχή μεταφορά των αποβλήτων ώστε να μην παραμένουν 
αδιάθετα απόβλητα. Θα πρέπει ο αριθμός των οχημάτων να είναι κατάλληλος ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες 
απομάκρυνσης εντός του προβλεπόμενου διαστήματος που καθορίζεται από τη σύμβαση. Η μεταφορά των 
αποβλήτων θα προσαρμόζεται στo πρόγραμμα αποκομιδής και παραλαβών του αποδέκτη ή από οποιοδήποτε 
άλλον αδειοδοτημένο χώρο διάθεσης-ανάκτησης των αποβλήτων, ως προς τις ώρες και τις ημέρες αποκομιδής σε 
ημερήσια, εβδομαδιαία και μηναία βάση. 

 Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να προχωρήσει στην προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων και υλικών για την 
παρεμπόδιση της εισόδου σε ξένα άτομα αλλά και για την ασφάλεια των εργασιών π.χ. καπάκια στα φρεάτια. 

 Επιπρόσθετα, το αντικείμενο παροχής των ως άνω υπηρεσιών περιλαμβάνει και υπηρεσίες φύλαξης του χώρου 
κατά το χρόνο όπου γίνονται οι εργασίες απομάκρυνσης των αποβλήτων αλλά και μέχρι να ολοκληρωθεί η 
υλοποίηση των μέτρων αποκατάστασης και εξυγίανσης. 

 
1.2.4.Υπολογισμός των ποσοτήτων 
Ο υπολογισμός του συνολικού κόστους γίνεται βάσει της τιμής μονάδας που είναι το κόστος ανά τόνο μεταφερόμενων 
με νόμιμα μέσα σε νόμιμο χώρο διαχείρισης αποβλήτων. Η τιμή αυτή παραμένει σταθερή καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης για τα μη επικίνδυνα απόβλητα αλλά και για τα επικίνδυνα απόβλητα. Το συνολικό κόστος προκύπτει από 
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την τιμή μονάδας επί τη συνολικά μεταφερόμενη και διατιθέμενη ποσότητα. Απαιτείται γι΄ αυτό η ζύγιση των 
μεταφερόμενων αποβλήτων. Επειδή στις χώρο δεν υπάρχει πιστοποιημένη εγκατάσταση για τη ζύγιση των 
αποβλήτων, αναγκαστικά η ζύγιση θα γίνεται κατά την άφιξη των οχημάτων στον αποδέκτη, ή σε οποιοδήποτε άλλο 
αδειοδοτημένο χώρο προς επεξεργασία ή αξιοποίηση, με απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτει πιστοποιημένη 
γεφυροπλάστιγγα. Τα απόβλητα που θα μεταφέρονται από τον ανάδοχο θα ζυγίζονται ανά δρομολόγιο μεταφοράς 
και η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με το ζυγολόγιο. Πρόσθετα θα γίνεται συσχέτιση των αποκομιζόμενων αποβλήτων 
προς μεταφορά στο νόμιμο χώρο με τις ποσότητες των αποβλήτων που παραδόθηκαν στο νόμιμο χώρο. Η Αναθέτουσα 
Αρχή δύναται να ζητήσει ανά πάσα στιγμή επιπλέον ζύγιση των μεταφερόμενων αποβλήτων εκτός της προβλεπόμενης 
εγκατάστασης διαχείρισης. 
 
2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ 
 
2.1. Κατηγορίες και θέση αποβλήτων 

Με βάση τις παρατηρήσεις του από 20-11-2013 έκτακτου ελέγχου των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και την 
τοπογραφική αποτύπωση που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2021, προέκυψαν η ογκομέτρηση και οριοθέτηση 
των σορών των αποβλήτων και η κατηγοριοποίηση των αποβλήτων, τα οποία θα πρέπει να απομακρυνθούν αφού 
ολοκληρωθεί ο χαρακτηρισμός τους, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη αναθέσει την 
εκπόνηση της μελέτης για την ταξινόμηση και τον χαρακτηρισμό των αποβλήτων που βρίσκονται στο χώρο, σύμφωνα 
με την κείμενη εθνική / ευρωπαϊκή / διεθνή νομοθεσία. 

Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζονται οι ποσότητες των αποβλήτων ανά κατηγορία και η οριοθέτηση των σωρών ως 
προς τα όρια του γηπέδου. 

Παρατηρήσεις: 

Επισημαίνεται ότι οι αναφερόμενες ποσότητες στους πίνακες είναι εκτιμώμενες. Για την λειτουργικότερη απόδοση των 
προς διαχείριση ποσοτήτων τόσο στα Τεύχη της Διακήρυξης όσο και στον Προϋπολογισμό, έχουν πραγματοποιηθεί 
στρογγυλοποιήσεις των ποσοτήτων αυτών. 

 
Περιοχή / 
Σωρός 

Εκτιμώμενη 
Ποσότητα 
αποβλήτου 
(tn) 

Περιγραφή αποβλήτου Πιθανοί 
Κωδικοί ή 
Κατηγορία ΕΚΑ 

2 8.381 Αστικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από 
εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα), 
συμπεριλαμβανομένων των χωριστά συλλεγόντων μερών 

20 
3 2.321 
8 1.924 
9 3.849 
8, 9, 10 705 Μεταλλουργικά απόβλητα πρωτογενούς και δευτερογενούς 

κατεργασίας αλουμινίου (Σκωρίες-εξαφρίσματα που μπορεί να είναι 
εύφλεκτα ή να εκλύουν κατά την επαφή με το νερό εύφλεκτα αέρια σε 
επικίνδυνες ποσότητες) 

10 03 08* 
10 03 09 
10 03 15* 
10 03 16 

Μεταλλουργικά απόβλητα πρωτογενούς και δευτερογενούς 
κατεργασίας αλουμινίου (σκόνη καυσαερίων) 

10 03 19* 
10 03 20 

9 6 Απόβλητα καταστροφής ή ανακύκλωσης tonner 08 03 17* 
08 03 18 

 52 Θρυμματισμένα απόβλητα πλαστικών μερών από τη διάλυση 
οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (fluff) 

16 01 06 
16 01 04* 

 35 Εμποτισμένοι ξύλινοι στύλοι ΔΕΗ 20 01 37* 
 50 Στέγες ελενίτ από 3 παρακείμενα κτίρια εντός του οικοπέδου  
 17.323 Συνολική ποσότητα αποβλήτων προς διαχείριση  

Η θέση των αποβλήτων (φούξια χρώμα) αποτυπώνεται στο ακόλουθο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα. 
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Οι σωροί 1, 4, 5, 6 και 7 αποτελούν Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που μπορούν να 
αξιοποιηθούν αφού θρυμματιστούν σε 3Α, θα μεταφερθούν σε οριοθετημένο σημείο εντός της έκτασης ώστε ο 
ανάδοχος της ανάπλασης του συγκεκριμένου ακινήτου να τα αξιοποιήσει και χρησιμοποιήσει στις τελικές 
διαμορφώσεις του χώρου. 

 
2.2. Μεταφορά αποβλήτων 
Η μεταφορά των αποβλήτων θα λάβει χώρα από αδειοδοτημένο φορέα ο οποίος να έχει στην κατοχή του σχετική 
αδειοδότηση σε ισχύ για τη συλλογή - μεταφορά μη επικίνδυνων ή επικινδύνων αποβλήτων εντός των γεωγραφικών 
ορίων αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ή αντίστοιχα εκτός των γεωγραφικών ορίων της, εφόσον 
προταθεί μεταφορά εκτός του Νομού Αττικής. Η άδεια συλλογής και μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει 
απαραίτητα και τους κωδικούς αποβλήτων ΕΚΑ, που κάθε φορά θα διακινούνται. Η φόρτωση θα γίνεται με 
μηχανήματα του αναδόχου. Ο αδειοδοτημένος ανάδοχος για την συλλογή και μεταφορά είτε επικινδύνων είτε μη 
επικινδύνων θα πρέπει να είναι καταχωρημένος στο αντίστοιχο Μητρώο του ΥΠΕΝ. Η μεταφορά των αποβλήτων θα 
γίνεται με ίδια μέσα του αναδόχου (οχήματα και προσωπικό), σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις ή χώρους για την 
περαιτέρω αξιοποίηση ή τελική διάθεση των αποβλήτων με τις οποίες ο συλλογέας έχει συνάψει συμφωνητικό 
συνεργασίας. Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που δέχονται τα απόβλητα πρέπει να έχουν άδεια λειτουργίας και να 
έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί με ΑΕΠΟ που να περιλαμβάνει τους κωδικούς αποβλήτων ΕΚΑ.  
Οι αδειοδοτημένες εταιρείες για συλλογή και μεταφορά αποβλήτων έχουν την πλήρη ευθύνη για την οργάνωση των 
μέσων συλλογής και των οχημάτων μεταφοράς, την καταλληλότητά τους για την μεταφορά των αποβλήτων, την 
ασφαλή παράδοσή τους σε νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις προς περαιτέρω εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης 
(R/D) ή προς διασυνοριακή μεταφορά. Από την άλλη μεριά ο χώρος τελικής διάθεσης π.χ. ΧΥΤΑ οφείλουν να έχουν 
όλες τις προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις για τους κωδικούς ΕΚΑ που θα δέχονται κάθε φορά. 
 
2.3. Διαχείριση στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων  
• Η συλλογή των αποβλήτων θα πραγματοποιηθεί με μηχανήματα έργου και φορτηγά οχήματα του αναδόχου. 
• Μεταφορά των αποβλήτων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις για την αποδοχή και διάθεση των 
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απορριμμάτων. 
• Η ζύγιση των αποβλήτων θα πραγματοποιείται σε διαπιστευμένη γεφυροπλάστιγγα από την οποία θα 
εκδίδεται ζυγολόγιο. 
• Έκδοση Πιστοποιητικού Διάθεσης των αποβλήτων 
• Τα στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα θα μεταφέρονται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις εντός της Αττικής 
προκειμένου για την διάθεση ή την διαλογή τους. 
• Τα στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (Απορρίμματα Οικιακού Τύπου) θα έχουν απομακρυνθεί από το χώρο του 
εργοταξίου εντός 5 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής. 
• Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παραδώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην Αναθέτουσα αρχή για την 
συμπλήρωση της ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων μέσω του ΗΜΑ, σε μορφή πίνακα excel  
 
2.4. Διαχείριση στερεών επικινδύνων αποβλήτων  
• Η διαλογή των αποβλήτων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την μελέτη η οποία θα παραδοθεί στον ανάδοχο 
από τον κύριο του έργου. 
• Τα επικίνδυνα απόβλητα θα συλλέγονται με μηχανήματα έργου σε φορτηγά οχήματα προκειμένου για την 
άμεση απομάκρυνση τους από το χώρο εργασιών.  
• Για την ανασυσκευασία των επικινδύνων αποβλήτων θα δημιουργηθεί χώρος ανασυσκευασίας αποβλήτων ο 
οποίος θα πρέπει να είναι στρωμένος με νάιλον. 
• Τα μηχανήματα (γερανοί, κλαρκ, εκσκαφείς) και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για τις εργασίες 
ανασυσκευασίας να είναι πιστοποιημένος και όπου απαιτείται να φέρει πιστοποιητικό καταλληλόλητας και ελέγχου. 
• Τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα θα τοποθετηθούν σε UN approved συσκευασίες (big-bags, βαρέλια κλπ) ανά 
είδος και κατηγορία απόβλητου. Κάθε παλέτα θα φέρει μόνο ένα είδος αποβλήτου. 
• Τα επικίνδυνα απόβλητα θα σημαίνονται από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τον ADR και τον IMDG και την 
κείμενη νομοθεσία. 
• Τα επικίνδυνα απόβλητα θα μεταφέρονται με φορτηγά οχήματα του Αναδόχου ενώ οι οδηγοί θα διαθέτουν 
δίπλωμα ADR. 
• Η απομάκρυνση των επικινδύνων αποβλήτων από τους χώρους του εργοταξίου θα πραγματοποιηθεί με 
προτεραιότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη αποβλήτων. 
• Κατά την ολοκλήρωση της φόρτωσης θα συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο το Έντυπο Αναγνώρισης για την 
Συλλογή και μεταφορά επικινδύνων Αποβλήτων, το οποίο θα συνυπογράφεται από εκπρόσωπο του Ανάδοχου και της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
• Τα απόβλητα θα μεταφέρονται σε αδειοδοτημένο χώρο αποθήκευσης η/και ανάκτησης η/και διάθεσης των 
αποβλήτων εντός της Αττικής. Η εγκατάσταση αυτή θα διαθέτει άδεια λειτουργίας για την δραστηριότητα της 
διαχείρισης των αποβλήτων καθώς επίσης και Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την αποθήκευση η/και 
ανάκτηση η/και διάθεση των κωδικών ΕΚΑ του παρόντος διαγωνισμού 
• Η ζύγιση των αποβλήτων θα πραγματοποιείται σε διαπιστευμένη γεφυροπλάστιγγα από την οποία θα 
εκδίδεται ζυγολόγιο. 
• Στην περίπτωση διασυνοριακής μεταφοράς των αποβλήτων ο Ανάδοχος καλείται να διαθέτει εν ισχύ 
«Έγγραφη Συγκατάθεση Στην Διασυνοριακή Μεταφορά» από το ΥΠΕΝ για κάθε κωδικό ΕΚΑ του παρόντος διαγωνισμού 
και να προσκομίσει συμφωνητικό συνεργασίας με τον αποδέκτη για τα απόβλητα του εν λόγω διαγωνισμού και την 
άδεια του Αποδέκτη στην ΕΕ στην οποία να αναφέρεται η ικανότητα του να παραλάβει τους κωδικούς ΕΚΑ του 
διαγωνισμού. 
• Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή το πιστοποιητικό Τελικής Διάθεσης των 
αποβλήτων εντός 6 μηνών από την απομάκρυνση των αποβλήτων από τον χώρο του εργοταξίου. 
• Τα επικίνδυνα απόβλητα θα έχουν απομακρυνθεί από το χώρο του εργοταξίου εντός 3 μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής. 
• Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παραδώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην Αναθέτουσα αρχή για την 
συμπλήρωση της ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων μέσω του ΗΜΑ, σε μορφή πίνακα excel. 
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2.5. Εργασίες Αφαίρεσης και διαχείρισης αποβλήτων αμιάντου που τυχόν βρεθούν στον χώρο των εργασιών 
Εντός του χώρου των εργασιών εντοπίζονται υλικά που περιέχουν αμίαντο, (δομικά υλικά αμιάντου) σε δύο σημεία. Ως 
φύλλα ελενίτ στις επιστεγάσεις των υπό κατεδάφιση κτηρίων και στο σωρό Νο. 10.7. της κατηγορίας Σύμμεικτα 
απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων.  
 
Συλλογή και Συσκευασία Αποβλήτων Αμιαντούχων Υλικών 
Τα φύλλα ΕΛΕΝΙΤ να τυλίγονται με διπλά φύλλα πολυαιθυλενίου βαρέως τύπου πάχους 1.000 gauge (0,25mm), να 
σφραγίζονται με ισχυρή κολλητική ταινία και να τοποθετούνται επάνω σε παλέτες. 
Τα μικρότερα μέρη και τα θραύσματα του αμιαντοτσιμέντου θα τοποθετούνται σε σάκους τύπου 5Η4 και εν συνεχεία 
σε UN approved μεγασάκκους (big bags) που περιέχουν εσωτερικά nylon σακούλα. Οι μεγασάκκοι (big bags) θα 
τοποθετούνται πάνω σε παλέτες. Η μεταφορά τους προς την εγκατάσταση τελικής διάθεσης στο εξωτερικό ή στις 
αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων στο εσωτερικό θα γίνεται με ειδικά 
εμπορευματοκιβώτια ή με κατάλληλα κλειστού τύπου οχήματα σύμφωνα με ADR. 
Τα συσκευασμένα απόβλητα να σημαίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό ADR/IMDG για την μεταφορά των 
αποβλήτων 
Η μεταφορά των συσκευασμένων αποβλήτων αμιάντου θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της 
παραγράφου «Επικίνδυνα Απόβλητα» 
Αφού συλλέγουν τα υλικά και τοποθετηθούν εντός διπλών ειδικών σάκων ή κατάλληλης διπλής συσκευασίας, θα 
φορτώνονται αυθημερόν σε φορτηγά οχήματα και θα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης του Αναδόχου. 
 
Εργασίες Αφαίρεσης Αμιάντου 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει τις εργασίες αφαίρεσης δομικών υλικών αμιάντου ως εξής: 
Θα συνταχθεί γραπτή εκτίμηση κινδύνου και σχέδιο εργασιών για όλα τα κτήρια που διαθέτουν δομικά υλικά 
αμιάντου και θα κατατεθούν προς έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής.  
Ειδικότερα:  

 Επιπλέον υποβολή φακέλου προς ενημέρωση του αρμοδίου ΚΕΠΕΚ.  

 Αποξήλωση, συλλογή και συσκευασία των αμιαντούχων υλικών.  

 Συλλογή και συσκευασία των διάσπαρτων αμιαντούχων αποβλήτων (για τα οποία δεν απαιτείται αποξήλωση).  

 Έλεγχος, δειγματοληψία και έκδοση Πιστοποιητικών Καθαρότητας των Χώρων Εργασίας.  

 Οδική μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης.  

 Διασυνοριακή μεταφορά και τελική διάθεση των προκυψάντων αποβλήτων αμιάντου σε αδειοδοτημένη 
εγκατάσταση τελικής διάθεσης του εξωτερικού.  

Οι εργασίες αποξήλωσης, σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία, θα εκτελεστούν ως εξής:  
 Θα συνταχθεί γραπτή εκτίμηση κινδύνου και σχέδιο εργασιών για όλα τα κτήρια και θα κατατεθούν προς 

έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής.  

 Έπειτα από τις εγκρίσεις της Περιφέρειας, ομάδα έργων θα προβεί στην αποξήλωση των αμιαντούχων υλικών 
με βάση την περιγραφή του εγκεκριμένου σχεδίου εργασιών.  

 Τα αποξηλωμένα επικίνδυνα απόβλητα αμιάντου που θα προκύψουν θα συσκευαστούν όπως ορίζει η 
περιβαλλοντική νομοθεσία.  

 Θα οργανωθεί μεταφορά των αποβλήτων του προσφέροντα, με σκοπό την προσωρινή αποθήκευση έως την 
εξαγωγή τους προς τελική διάθεση. 

 Περιβαλλοντικός καθαρισμός του χώρου εργασιών.  

 Δειγματοληψία και μετρήσεις για τυχόν ύπαρξη αμιάντου στον αέρα.  

 Έκδοση Πιστοποιητικών Καθαρότητας Χώρου.  

 Ομοίως τα χύδην υλικά που θα εντοπιστούν θα συλλεχθούν, θα συσκευαστούν και θα μεταφερθούν προς 
αποθήκευση έως την εξαγωγή τους προς τελική διάθεση.  
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Αναλυτικότερα οι εργασίες θα εκτελεστούν ως εξής:  
 
Προετοιμασία του χώρου εργασίας  
Θα περιοριστεί η πρόσβαση (χρησιμοποίηση προειδοποιητικών πινακίδων, ασπροκόκκινες ταινίες) στους μη έχοντες 
εργασία.  
Θα ληφθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις στους χώρους εργασιών, για να αποτραπεί ο κίνδυνος πτώσης, όπου η 
εργασία πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ύψος (χρήση ολόσωμων ζωνών ασφαλείας με κρίκο ανάρτησης «D» στην 
πλάτη και ένα στο στήθος, μηχανισμό ασφαλούς ανάβασης/κατάβασης/προστασίας από πτώση).   
Θα σημανθούν οι περιοχές εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
 
Αφαίρεση υλικών αμιάντου  
Οι εργασίες θα γίνουν από - εξειδικευμένες σε έργα αμιάντου - ομάδες εργασιών.  
Το εργατικό δυναμικό, το οποίο θα λάβει μέρος στις εργασίες αποξήλωσης αμιάντου θα διαθέτει Πιστοποιητικά 
Εκπαίδευσης και επιπλέον θα παρακολουθείται από Ιατρό Εργασίας, όπως ορίζει η κείμενη Νομοθεσία.  
Κατά τις εργασίες αποξήλωσης θα αποφευχθεί το σπάσιμο των φύλλων αμιαντοτσιμέντου και των υπολοίπων υλικών 
αμιάντου με στόχο την ελάχιστη απελευθέρωση ινών αμιάντου στο περιβάλλον.  
Θα υγρανθούν και θα απομακρυνθούν τα υλικά που έρχονται σε επαφή με αμιαντούχα υλικά (πριτσίνια, κλιπς ή βίδες 
στήριξης των δομικών υλικών) σαν απόβλητα αμιάντου.  
Όλες οι επιφάνειες θα καθαριστούν με υγρά πανιά και ισχυρές ειδικές απορροφητικές συσκευές (hazardous vacuum) 
με φίλτρα κατακράτησης ινών αμιάντου.  
 
Συσκευασία υλικών αμιάντου  
Τα υλικά αμιάντου που θα προκύψουν θα τυλιχθούν με διπλά φύλλα πολυαιθυλενίου κατάλληλων προδιαγραφών και 
θα κολληθούν με αυτοκόλλητη ταινία. Τα σπασμένα υλικά αμιάντου θα τοποθετηθούν σε σακούλες PE και εν συνεχεία 
σε UN big-bags 1000 lt.  
Θα τοποθετηθούν αυτοκόλλητες ετικέτες προειδοποίησης για παρουσία αμιάντου.  
 
Μεταφορά Αποβλήτων Αμιάντου προς Αποθήκευση – Τελική Διάθεση στο εξωτερικό  
Όλες οι συσκευασίες που περιέχουν απόβλητα αμιάντου αφού κλειστούν ερμητικά, θα μεταφερθούν σε εγκατάσταση 
προσωρινής αποθήκευσης του Αναδόχου, όπου και θα αποθηκευτούν προσωρινά έως ότου αποσταλούν στο 
εξωτερικό για τελική διάθεση, ως κάτωθι:  
Θα πραγματοποιηθεί φόρτωση των συσκευασμένων αποβλήτων σε container, σήμανση του container, πιστοποίηση 
από αναγνωρισμένο Νηογνώμονα για το stowage, packing, labelling μέσα στο container.  
Μεταφορά του container στο Τελωνείο.  
Μεταφορά του container από το λιμάνι, σε λιμάνι του εξωτερικού όπου θα γίνει και η τελική διάθεση, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ και ΔΙΕΘΝΕΙΣ διατάξεις, προδιαγραφές, κανονισμούς και νομοθεσίες.  
Εκκένωση του container στις εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης.  
 
Διαδικαστικά Τελικής Διάθεσης  
Με μέριμνα του/των Αναδόχου/ων:  

 Θα τηρηθούν οι όροι των αδειών α) Συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων από το Υ.Π.EN. και β) 
Διασυνοριακής μεταφοράς (Έγγραφη Συγκατάθεση στη διασυνοριακή μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων) 
των αποβλήτων, από το Υ.Π.EN.  

 Θα οργανωθεί η μεταφορά από τις περιοχές των εργασιών στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης και εν 
συνεχεία ως τις εγκαταστάσεις της μονάδας τελικής διάθεσης στο εξωτερικό.  

 Θα συντονιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό.  
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 Θα εκδίδονται και θα συμπληρώνονται, για κάθε μεταφορά, Έντυπα Αναγνώρισης για Συλλογή και Μεταφορά 
Επικινδύνων Αποβλήτων, βάσει της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  

 Θα συμπληρώνεται δελτίο αποστολής και θα εκδίδεται ζυγολόγιο κατά την παραλαβή στην αδειοδοτημένη 
εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης του Αναδόχου, ώστε να υπολογίζονται με ακρίβεια οι 
παραλαμβανόμενες ποσότητες. 

 Θα εκδίδεται Πιστοποιητικό Παραλαβής Αποβλήτων.  

 Θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή Πιστοποιητικό Τελικής διάθεσης των αποβλήτων, που θα 
παραληφθούν από την εγκατάσταση του εξωτερικού, η οποία είναι υπεύθυνη για την τελική διάθεση των 
αποβλήτων.  

 Θα ενημερωθούν εγγράφως για τις ημερομηνίες έναρξης, μεταφοράς και περάτωσης των εργασιών 
αποξήλωσης, το Υ.Π.ΕΝ. και οι λοιπές συναρμόδιες Υπηρεσίες.  

 
Καθαρισμός του χώρου μετά το τέλος της εργασίας  
Θα χρησιμοποιηθούν υγρά πανιά και ισχυρές ειδικές απορροφητικές συσκευές για να καθαριστεί ο εξοπλισμός και η 
οριοθετημένη περιοχή.  
Θα συλλεχθούν τα χρησιμοποιημένα πανιά, τα φύλλα πολυαιθυλενίου και τα άλλα απορρίμματα σε δοχείο 
απορριμμάτων, που φέρει κατάλληλη σήμανση για τον αμίαντο και θα διατεθούν ως απόβλητα αμιάντου.  
 
Καταμέτρηση Ινών Αμιάντου και πιστοποίηση για αποτελέσματα εντός επιτρεπτού ορίου. Έκδοση πιστοποιητικών 
πλήρους αφαίρεσης.  
Με την ολοκλήρωση των εργασιών, θα κληθεί ανεξάρτητος αναλυτής, προκειμένου να ελέγξει τους χώρους για 
επιβεβαίωση της πλήρους αφαίρεσης. Στην περίπτωση που οι έλεγχοι αποδειχθούν ικανοποιητικοί θα εκδοθεί σχετικό 
Πιστοποιητικό Καθαρότητας του Χώρου Εργασίας .  
Τα έγγραφα πιστοποίησης θα διανεμηθούν στους ενδιαφερόμενους.  
Μέσα Ατομικής Προστασίας  
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλες μάσκες ημίσεως προσώπου για προστασία από τον 
αμίαντο (FF P3) καθώς και φόρμες μίας χρήσης με κουκούλα, τα οποία μετά τη χρήση θα απορρίπτονται ως απόβλητα 
αμιάντου. 
 
2.6. Προετοιμασία εργοταξίου 
Ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει γραφεία εργοταξίου, πλησίον των χώρων όπου θα γίνει η εργολαβία της διαχείρισης του 
αμιάντου. Εντός των Γραφείων αυτών θα διεξάγονται όλες οι συναντήσεις και θα είναι ο χώρος εργασίας του 
Υπευθύνου της Εργολαβίας και των βοηθών του.  
Εντός του γραφείου θα υπάρχουν η Μελέτη Καταγραφής και Ταξινόμησης των Αποβλήτων (ΜΚΤΑ) και προδιαγραφές 
εργολαβίας, σχέδια εργασιών, πυροσβεστήρες, τηλέφωνο, Η/Υ. Μεταξύ άλλων το γραφείο θα περιλαμβάνει Κουτί 
Πρώτων Βοηθειών και Φαρμακείο τα οποία θα βρίσκονται σε ευκρινή θέση. Επίσης θα υπάρχει και χώρος 
αποθήκευσης κρανών ασφαλείας και άλλων προστατευτικών εξοπλισμών για τους ενδεχόμενους επισκέπτες. Όλοι οι 
επισκέπτες θα καταγράφονται και θα ενημερώνονται κατά την είσοδο τους στο Εργοτάξιο από το αρμόδιο άτομο. 
 
Αποθηκευτικός χώρος και χώρος φύλαξης Εύφλεκτων Υλικών 
Θα δημιουργηθεί χώρος φύλαξης όλων των υλικών, των αναλώσιμων και των μηχανημάτων, που θα χρησιμοποιηθούν 
για τις εργασίες, ο οποίος θα υποδειχθεί από τον κύριο του έργου. Ο χώρος αυτός θα είναι κατάλληλα 
προστατευμένος και θα υπάρχουν σε αυτόν όλες οι σχετικές σημάνσεις. Ο χώρος αυτός θα είναι κλειδωμένος. Όλα τα 
υλικά και μηχανήματα θα βρίσκονται εντός μεταλλικών κιβωτίων. 
Επίσης, θα δημιουργηθεί κυτίο φύλαξης εύφλεκτων υγρών / υλικών. Θα υπάρχει κλειδί ασφαλείας, ικανοποιητικός 
εξαερισμός και σήμανση επί του κυτίου. Τα κλειδιά και των δύο χώρων θα είναι στην κατοχή του Υπεύθυνου της 
Εργολαβίας και των βοηθών του. 
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Εγκαταστάσεις Υγιεινής & Αποδυτήρια Εργαζομένων 
Θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλος χώρος με όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις για την διατροφή, πλύσιμο και παροχή 
πόσιμου νερού για τους εργαζόμενους. Ο χώρος αυτός θα δημιουργηθεί δίπλα στους χώρους στους οποίους θα γίνει η 
απομάκρυνση των αποβλήτων. Στον χώρο αυτό θα βρίσκονται και τα αποδυτήρια των εργαζομένων. 
 
Αποχωρητήρια 
Θα δημιουργηθούν κατάλληλοι χώροι, για αποχωρητήρια του προσωπικού του εργολάβου. Εκτός των αποχωρητηρίων 
θα υπάρχει χώρος πλυσίματος, αναλώσιμα υλικά και η ανάλογη σήμανση. Η συνεχής καθαριότητα του χώρου θα είναι 
ευθύνη του εργολάβου. 
 
Χώρος Εστίασης - Διαλειμμάτων - Καπνίσματος 
Θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλος χώρος για να πραγματοποιούνται τα διαλείμματα με όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις 
για την διατροφή των εργαζομένων. Στον χώρο αυτό θα επιτρέπεται και το κάπνισμα.  
Το Κάπνισμα θα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους όπου διεξάγονται οι εργασίες. 
 
Σημεία Πυρασφάλειας 
Θα δημιουργηθούν σημεία πυρασφάλειας που θα φέρουν τον ακόλουθο εξοπλισμό: 
• Πυροσβεστήρα Νερού 
• Πυροσβεστήρα Κόνεως 
• Πυροσβεστήρα CO2 
• Κάδο με νερό 
• Κατάλληλες σημάνσεις 
Τα σημεία αυτά θα βρίσκονται κοντά στο χώρο εργασίας και θα πρέπει να καλύπτουν επαρκώς το σύνολο του 
εργοταξίου 
 
Σημεία Παροχής Ρεύματος και Νερού 
Θα χρησιμοποιηθούν γεννήτριες του ανάδοχου ενώ η παροχή νερού θα πραγματοποιείται από δεξαμενές ή 
υδροφόρες του ανάδοχου. 
Η τάση του ρεύματος θα ελαττώνεται σε 110 Volt με ειδικούς μετασχηματιστές του Εργολάβου. 
 
Εξοπλισμός – Εργαλεία 
Όλος ο ηλεκτρικός εξοπλισμός και εργαλεία, για τις εργασίες θα είναι ηλεκτρικής τάσης 110 Volt. Για την μείωση τάσης 
ηλεκτρισμού σε 110 Volt, ο Ανάδοχος θα παρέχει τους σχετικούς μετασχηματιστές. 
Όλος ο εξοπλισμός και τα εργαλεία θα τηρούνται σε άριστη λειτουργική κατάσταση. 
2.7. Πυροπροστασία του χώρου και πυρόσβεση κατά τη φάση συλλογής αποβλήτων  
Επιβάλλεται η συνεχής παρουσία πυροσβεστικού οχήματος τόσο για το χρονικό διάστημα πριν την έναρξη, αλλά και 
κατά τη διάρκεια των εργασιών συλλογής επεξεργασίας αποβλήτων και εργασιών κατεδάφισης.  
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω ο ανάδοχος για την απομάκρυνση των αποβλήτων θα πρέπει να λάβει ιδιαίτερη 
μέριμνα για την τήρηση των μέτρων πρόληψης πυρκαγιάς και για την ύπαρξη κατάλληλων μέσων ατομικής 
προστασίας για όλο το προσωπικό το οποίο θα απασχοληθεί. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια των εργασιών 
απομάκρυνσης των αποβλήτων από τον χώρο, είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει πρόβλεψη επαρκών μέτρων 
πυροπροστασίας για την ασφάλεια του εμπλεκόμενου προσωπικού, και την ορθή περαιτέρω διαχείριση των 
αποβλήτων.  
Πέραν αυτών που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να εφαρμόζονται τα ακόλουθα, ως γενικές κατευθύνσεις:  
• Να μην λαμβάνει χώρα απευθείας φόρτωση σε οχήματα, αποβλήτων από σωρούς αποβλήτων που ενδέχεται να 
περιέχουν εστίες φωτιάς.  
• Να υπάρχουν κατάλληλα ΜΑΠ για το εργαζόμενο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων και αυτόνομων 
αναπνευστικών συσκευών, ώστε να χρησιμοποιηθούν εφόσον παραστεί ανάγκη.  
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• Να υπάρχουν διαθέσιμα κουτιά πρώτων βοηθειών.  
• Το εργαζόμενο προσωπικό να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο στη χρήση των ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 
αλλά και σε θέματα αντιμετώπισης περιστατικών πυρκαγιάς, παροχής πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις εγκαύματος 
κ.ο.κ., ώστε να συνδράμει την Πυροσβεστική Υπηρεσία εφόσον κριθεί σκόπιμο. Οι κύριες κατηγορίες κινδύνων που 
αναμένεται ότι θα αντιμετωπιστούν κατά την εκτέλεση των εργασιών απομάκρυνσης και περαιτέρω διαχείρισης των 
αποβλήτων από την εγκατάσταση αναμένεται ότι θα είναι:   
• Συνήθεις μηχανικοί κίνδυνοι (ενδεικτικά: μετακίνηση αποβλήτων με χειρωνακτικά μέσα και εργαλεία χειρός, βάδιση 
επί αποβλήτων, εργασία σε χώρο που θα κινούνται μηχανήματα εργοταξίου (φορτωτές, φορτηγά κλπ)  
• Εισπνοή σκόνης και σωματιδίων από τις εργασίες φόρτωσης των αποβλήτων.   
• Εισπνοή σκόνης και σωματιδίων καπνού από υποβόσκουσες εστίες πυρκαγιάς εντός της απορριμματικής μάζας των 
αποβλήτων.  
 
2.9. Λοιπές προτεινόμενες εργασίες  
Για την εύρυθμη και ασφαλή διεξαγωγή των εργασιών που περιγράφηκαν παραπάνω θα γίνει η τοποθέτηση 
τουλάχιστον τριών (3) πληροφοριακών πινακίδων και έξι (6) στυλών στήριξής τους, σε όλες τις υπάρχουσες 
προσβάσεις οχημάτων, οι οποίες να αναγράφουν ότι η εναπόθεση αποβλήτων εντός του χώρου συνιστά ποινικό 
αδίκημα, ώστε να αποτραπεί η διάθεση νέων ποσοτήτων αποβλήτων εντός του χώρου.  
Επίσης για προς αποφυγή ατυχήματος λόγω πτώσης θα πρέπει να τοποθετηθούν μεταλλικά αντικείμενα  π.χ. καπάκια 
βαρέως τύπου στα ανοικτά φρεάτια. Επειδή δεν μπορεί να προσδιοριστούν πλήρως ο αριθμός των φρεατίων αφού 
κάποια έχουν καλυφθεί από όγκους αποβλήτων, οι δαπάνες που θα προκύψουν θα πληρωθούν βάσει της τιμής 
μονάδος της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου. 
 
Γ΄ΟΜΑΔΑ: Φύλαξη του Χώρου 
Φύλαξη, επιτήρηση του χώρου για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης εισόδου στον χώρο. 
Για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης εισόδου αλλά και για την εύρυθμη διεξαγωγή όλων των εργασιών κατεδάφισης 
και απομάκρυνσης των αποβλήτων από το χώρο προβλέπεται η φύλαξη και επιτήρηση του. Ο χρόνος αυτός 
προσδιορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, όσο δηλαδή θα διαρκέσουν οι εργασίες, ενώ αναφέρεται σε περιπολία 
(PATROL) αυτοκινήτου ανά μια ώρα της συνολικής έκτασης του χώρου του έργου.  
Η εγκατάσταση αυτή τη στιγμή έχει τουλάχιστον μια είσοδο, η οποία είναι ευχερώς προσβάσιμη σε οχήματα (πλησίον 
της κεντρικής πύλης επί της οδού Αγ. Πολυκάρπου 95), ενώ υπάρχουν δύο ακόμα είσοδοι: η κεντρική επί της οδού Αγ. 
Πολυκάρπου 95 και η είσοδος επί της οδού Ορφέως στην οποία έχουν τοποθετηθεί μπάζα/ογκώδη απόβλητα από τις 
τοπικές αρχές για να παρεμποδίζουν την είσοδο οχημάτων. Παράλληλα, η είσοδος πεζών είναι δυνατή από πληθώρα 
σημείων. 
Οι ανάγκες φύλαξης του χώρου, έκτασης 125 στρεμμάτων, ορίζονται μέσω ενός πόστου εποχούμενης περιπολίας 
(PATROL) αυτοκινήτου επί εικοσιτετραώρου (24ώρου) βάσεως όλες τις ημέρες του μήνα συμπεριλαμβανομένων 
εορτών και αργιών, για το σύνολο των εγκαταστάσεων, ως ακολούθως: 
Σύνολο Εγκαταστάσεων (εντός και εκτός του χώρου του Βοτανικού) - ΧΩΡΟΙ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ: 
1. Έλεγχος των τριών εισόδων του οικοπέδου προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος σε άτομα και οχήματα μη 
έχοντα αρμοδιότητα εισόδου. 
2. Επισκόπηση όλης της εσωτερικής και εξωτερικής περίφραξης του οικοπέδου 
3. Έλεγχος και επισκόπηση των χώρων όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες συλλογής των στερεών αποβλήτων. 
4. Έλεγχος και επισκόπηση των χώρων όπου βρίσκεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός για την εκτέλεση εργασιών 
συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων 
5. Έλεγχος και επισκόπηση χώρων εντός του οικοπέδου που θα υποδειχτούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την 
διάρκεια της σύμβασης. 
 
3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
3.1. Γενικές Απαιτήσεις 
 Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων που βρίσκονται 
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στο γήπεδο της εγκατάστασης θα πρέπει να διαθέτει σχετική άδεια. Η εν λόγω άδεια συλλογής και μεταφοράς θα 
πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τους κωδικούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) των 
αποβλήτων επικινδύνων και μη επικινδύνων που κάθε φορά διακινούνται.  

 Ο αδειοδοτημένος ανάδοχος για την συλλογή και μεταφορά είτε επικινδύνων, είτε μη επικινδύνων αποβλήτων θα 
πρέπει να είναι καταχωρημένος στο αντίστοιχο Μητρώο του ΥΠΕΝ. Αντίγραφο της καταχώρισης του θα πρέπει να 
υποβάλλει κατά την υποβολή της προσφοράς του.  

 Ο ανάδοχος που θα αναλάβει τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αλλά και επικινδύνων αποβλήτων θα 
πρέπει να έχει στην κατοχή του και σε ισχύ σύμβαση συνεργασίας με κατάλληλο εγκεκριμένο/εγκεκριμένα 
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, εφόσον τα απόβλητα που διακινεί εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της 
εναλλακτικής διαχείρισης. Εφόσον ο αποδέκτης δεν είναι ο ίδιος ο ανάδοχος, τότε πρέπει να κατατεθεί σύμβαση 
συνεργασίας ή βεβαίωση συνεργασίας μεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση η σύμβαση ή η βεβαίωση συνεργασίας θα 
αναφέρει ρητώς την αποδοχή των συγκεκριμένων αποβλήτων, τους κωδικούς ΕΚΑ αλλά και ποσότητες εντός του 
ζητούμενου χρονικού διαστήματος, η οποία αφορά τον παρόντα διαγωνισμό.   

 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του κάθε αποδέκτη, όπου φαίνεται η δυνατότητα αποδοχής του 
εκάστοτε κωδικού ΕΚΑ.  

 Να δηλώνεται ο αποδέκτης για κάθε ρεύμα και κάθε κωδικό ΕΚΑ αποβλήτων.  

 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την ασφαλή παράδοσή τους σε νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις προς 
περαιτέρω εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης (R/D) ή προς διασυνοριακή μεταφορά. Οι δραστηριότητες 
αξιοποίησης π.χ. γυαλιού ή αποβλήτων εκσκαφών ή ο χώρος τελικής διάθεσης π.χ. ΧΥΤΑ οφείλουν να έχουν όλες 
τις προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν τους κωδικούς ΕΚΑ των αποβλήτων που θα 
δέχονται είτε προς αξιοποίηση, είτε για τελική διάθεση. Κατά συνέπεια θα πρέπει να υποβάλλει Άδεια λειτουργίας 
της δραστηριότητας ή του χώρου όπου θα μεταφέρεται το κάθε απόβλητο για περαιτέρω αξιοποίηση ή διάθεση.  

 Ο ανάδοχος συντάσσει και καταθέτει σχέδιο ασφαλείας και υγιεινής που θα διατρέχει οριζόντια όλες τις εργασίες, 
λαμβάνοντας υπόψη όλους τους πιθανούς κινδύνους. 

 Η όποια διαχείριση των αποβλήτων θα εκτελείται με την ευθύνη του φορέα διαχείρισης σε καθορισμένη 
εγκατάσταση, η οποία φέρει όλες τις τεχνικές και νομικές άδειες και προδιαγραφές λειτουργίας για την ειδική 
επεξεργασία. Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, η τεχνική και περιβαλλοντική έγκριση των όρων λειτουργίας, 
τα σχετικά τεχνικά στοιχεία της μεθόδου και της διαδικασίας επεξεργασίας των αποβλήτων, οι φάκελοι του 
μητρώου καταχωρήσεων και ελέγχων της επεξεργασίας των αποβλήτων, αναφέρονται και κατατίθενται κατά την 
υποβολή της προσφοράς στον διαγωνισμό. Ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να προσκομίζει τα ανωτέρω 
έγγραφα σε κάθε περίπτωση προβλήματος ανανέωσης αδειοδότησης της εγκατάστασης, ελέγχων από αρμόδιους 
κρατικούς φορείς και διαπίστωσης παραλείψεων που εγείρουν κυρώσεις. 

Ειδικότερα για τα οχήματα μεταφοράς Επικινδύνων Αποβλήτων (Ε.Α.), 
Για τη μεταφορά των Ε.Α. εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που ισχύουν για τα 
επικίνδυνα υλικά και οι οποίες βασίζονται στις απαιτήσεις των ADR, IMDG, RID και ICAO.  
Ειδικότερα για τις οδικές μεταφορές των Ε.Α., για τις οποίες εφαρμόζεται η ADR, ο υπόχρεος φορέας συλλογής και 
μεταφοράς των Ε.Α. απαιτείται:  
 Να διαθέτει σύμβουλο ασφάλειας, όπως προβλέπεται στο τμήμα 1.8.3 της ADR.  

 Να εξασφαλίζει ότι ο οδηγός που εκτελεί τη μεταφορά είναι κάτοχος ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελματικής 
κατάρτισης ADR, αντίστοιχο των μεταφερόμενων αποβλήτων.  

 Να εξασφαλίζει ότι το όχημα που εκτελεί τη μεταφορά είναι κατάλληλο και εφοδιασμένο με πιστοποιητικό 
έγκρισης ADR, όπου απαιτείται.  
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 Να εξασφαλίζει ότι το όχημα φέρει κατάλληλη σήμανση και εξοπλισμό (όπως κατάλληλες συσκευές πυρόσβεσης, 
προειδοποιητικό γιλέκο)  

 Να εφοδιάζει τη μεταφορική μονάδα με τα παραστατικά έγγραφα που απαιτεί η ADR (όπως έγγραφο μεταφοράς 
και γραπτές οδηγίες σε περίπτωση ατυχήματος).  

 Να έχουν βιβλίο καταγραφής των στοιχείων με τις βάρδιες των μεταφορέων αποβλήτων.   

Τέλος τα οχήματα αυτά θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από την ισχύουσες προβλεπόμενες διατάξεις. 
 
3.2. Ειδικές Απαιτήσεις κατά τις Εργασίες Συλλογής και Μεταφοράς   
Κατά τη διάρκεια εργασιών συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων, ισχύουν οι παρακάτω ειδικοί συμβατικοί όροι 
των υποχρεώσεων του αναδόχου: 
 Να υπάρξει κατάλληλος χρονοπρογραμματισμός δρομολογίων φόρτωσης και εκφόρτωσης. 

 Τήρηση καθημερινού ημερολογίου έργου με αναλυτική περιγραφή της διάθεσης των αποβλήτων. Περιγραφή των 
διαδικασιών καθημερινής διαχείρισής τους. 

 Η αναθέτουσα αρχή ή η τυχόν επιτροπή παρακολούθησης θα πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως για κάθε 
περιστατικό ελέγχου αρμόδιων φορέων, ατυχήματος ή προβλήματος που αλλάζει τις συνθήκες του προγράμματος 
μεταφοράς των αποβλήτων. 

 Προσεκτικός διαχωρισμός και απομάκρυνση των αποβλήτων ανάλογα με το είδος, τις ιδιότητες και τον αποδέκτη 
που θα τα δεχθεί. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή δια 
της επιτροπής παρακολούθησης. 

 Θα πρέπει να τηρηθούν όλα τα μέτρα προφύλαξης για εργασίες σε χώρους με παρουσία επικίνδυνων αποβλήτων. 

 Τα απόβλητα θα μεταφέρονται με κατάλληλα αδειοδοτημένα οχήματα και θα οδηγούνται σε κατάλληλες 
εγκαταστάσεις – αποδέκτες, ανάλογα με τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού των αποβλήτων, συνοδευόμενα 
κάθε φορά από τα προβλεπόμενα παραστατικά. 

 Κατά τη συλλογή και μεταφορά τους πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο έντυπο αναγνώρισης. Το έντυπο 
έγγραφο αναγνώρισης περιέχει όλες τις προβλεπόμενες πληροφορίες χ ημερομηνία μεταφοράς, στοιχεία 
μεταφορέα, περιγραφή και ποσότητα αποβλήτου, κωδικός ΕΚΑ, εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης (Κωδικός R 
/Κωδικός D), ενώ θα πρέπει να συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία και να υπογράφεται μετά την ζύγιση και την 
παραλαβή  του εκάστοτε αποβλήτου στις εγκαταστάσεις της μονάδας αξιοποίησης – επεξεργασίας ή και τελικής 
διάθεσης. Το τριπλότυπο αυτό έντυπο συμπληρώνεται από τον ανάδοχο και μεταφορέα κατά το στάδιο φόρτωσης. 
Το στέλεχος Α΄ επιστρέφει μετά την παραλαβή στον ανάδοχο για να κατατεθεί ακολούθως στην αναθέτουσα αρχή. 
Το στέλεχος Β΄ είναι για το αρχείο του αναδόχου και του συλλέκτη μεταφορέα, ενώ το στέλεχος Γ΄ παραμένει στην 
παραλήπτρια μονάδα ή δραστηριότητα. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις που κατά τη μεταφορά των 
αποβλήτων προκύψει διασπορά του μεταφερόμενου φορτίου. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλέπεται 
επαρκής εξοπλισμός καθαρισμού, όπως αυτός περιγράφεται στο σχέδιο, το οποίο υποχρεούται ο ανάδοχος να 
ετοιμάσει. 

 Τέλος, μετά το πέρας των εργασιών συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, ο χώρος θα πρέπει να είναι καθαρός και 
απαλλαγμένος από παντός τύπου απόβλητα ή υπολείμματα απορριμμάτων που τυχόν βρίσκονται διάσπαρτα επί 
του γηπέδου της εγκατάστασης και όχι σε συγκεκριμένους αριθμημένους σωρούς. 

ΑΔΑ: Ψ8ΜΦΩ6Μ-ΞΚΒ



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 
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4. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών 
 

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 

 Παράταση της σύμβασης δίδεται μόνον για απολύτως αιτιολογημένο λόγο ύστερα από αίτηση του Αναδόχου 
και έγκρισή του από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
5. Παραδοτέα Παροχής Υπηρεσιών 
 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών απομάκρυνσης ο ανάδοχος (ΟΜΑΔΑ Α) θα υποβάλλει φάκελο όπου κατ΄ 
ελάχιστον θα περιέχει τις ποσότητες αποβλήτων ανά τελικό αποδέκτη, τα αντίστοιχα παραστατικά μεταφοράς 
(έντυπα παρακολούθησης αποβλήτων, ζυγολόγια, κλπ), τα πιστοποιητικά τελικής διάθεσης των αποβλήτων. Τα 
ανωτέρω θα συνοδεύονται από ημερολόγιο εργασιών.  
Τα παραδοτέα τα οποία ορίζονται παραπάνω μπορεί να παραδίδονται τμηματικά. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί μετά την αποστολή των 
έντυπων παρακολούθησης αποβλήτων. 
 
Όλα τα παραδοτέα έγγραφα θα υποβληθούν σε Έντυπη και Ηλεκτρονική μορφή (ψηφιακός δίσκος) σε τρία 
Αντίγραφα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ψ8ΜΦΩ6Μ-ΞΚΒ



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠ: 

Απορρύπανση ακινήτου του Δήμου Αθηναίων 
στο Βοτανικό, συμπεριλαμβανομένων 
συνοδών εργασιών αποκατάστασης της 
περίφραξης και υπηρεσιών φύλαξης, για τη 
διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την 
προστασία του περιβάλλοντος. 
5.000.000,00€ με ΦΠΑ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

  α/α Περιγραφή Μονάδα 
 Κατηγορία ΕΚΑ/ 

Κωδικοί Αναθ. 
Ποσότητες 

ΟΜΑΔΑ Α΄: Εργασίες διαχείρισης αποβλήτων       

1 
Διαχείριση αστικών αποβλήτων (οικιακά απόβλητα και παρόμοια 
απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα) 
συμπεριλαμβανομένων των χωριστά συλλεγέντων μερών 

tn 20 16.500,00 

2 

Διαχείριση μεταλλουργικών αποβλήτων  πρωτογενούς και δευτερογενούς 
κατεργασίας αλουμινίου (Σκωρίες-εξαφρίσματα που μπορεί να είναι 
εύφλεκτα ή να εκλύουν κατά την επαφή με το νερό εύφλεκτα αέρια σε 
επικίνδυνες ποσότητες) 

tn 
10 03 08*, 10 03 09, 
10 03 15* / 10 03 16 705,00 

 
Διαχείριση μεταλλουργικών αποβλήτων πρωτογενούς και δευτερογενούς 
κατεργασίας αλουμινίου (σκόνη καυσαερίων) 

tn 10 03 19* / 10 03 20   

3 Διαχείριση αποβλήτων καταστροφής ή ανακύκλωσης tonner tn 08 03 17* / 08 03 18 6,00 

4 
Διαχείριση θρυμματισμένων αποβλήτων πλαστικών μερών από τη 
διάλυση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (fluff) tn 16 01 06, 16 01 04* 52,00 

5 Διαχείριση εμποτισμένων ξύλινων στύλων ΔΕΗ tn 20 01 37* 35,00 

6 
Διαχείριση στεγών από ελλενιτ από παρακείμενα κτίρια εντός του 
οικοπέδου 

m2 
 

2.500,00 

ΟΜΑΔΑ Β': Εργασίες κατεδάφισης-διαμόρφωσης       

7 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών m3 ΟΔΟ-1110 690,00 

8 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες m3 ΟΔΟ-1123Α 35.000,00 

9 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες m3 ΟΔΟ-1212 400,00 

10 Κατασκευή επιχωμάτων m3 ΟΔΟ-1530 1.000,00 

11 Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα m3 ΟΙΚ-2227 815,00 

12 Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λπ.. με μεταφορά m3 ΟΙΚ-2221 17.500,00 

13 Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων  m ΟΙΚ-2227 1.000,00 

14 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα  m ΟΙΚ-6448 500,00 

15 Προμήθεια κοκκώδους υλικού με μεταφορά m3 ΟΙΚ-6448 10.000,00 

16 Περιφραξη με συρματοπλεγμα-πασσαλους m ΥΔΡ-6812 1.800,00 

ΟΜΑΔΑ Γ': Υπηρεσίες φύλαξης       

17 Φύλαξη 24/7 (ένα περιπολικό ανά μια ώρα περιπολία) Μήνες 
 

12 

 
Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ           Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΑΔΑ: Ψ8ΜΦΩ6Μ-ΞΚΒ



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠ: 

Απορρύπανση ακινήτου του Δήμου 
Αθηναίων στο Βοτανικό, 
συμπεριλαμβανομένων συνοδών 
εργασιών αποκατάστασης της περίφραξης 
και υπηρεσιών φύλαξης, για τη 
διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την 
προστασία του περιβάλλοντος. 
5.000.000,00€ με ΦΠΑ 

 
ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00€), 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριάντα δύο χιλιάδων 
διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών του ευρώ (4.032.258,06€), μη συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ 24%. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/
Α 

Περιγραφή 
Μονά

δα 

 Κατηγορία 
ΕΚΑ/ 

Κωδικοί 
Αναθ. 

Ποσότητες 
Τιμή 

μονάδας 
Μερική 
δαπάνη 

Δαπάνη 

ΟΜΑΔΑ Α΄: Εργασίες διαχείρισης αποβλήτων 

1 

Διαχείριση αστικών 
αποβλήτων (οικιακά 
απόβλητα και παρόμοια 
απόβλητα από εμπορικές 
δραστηριότητες, 
βιομηχανίες και 
ιδρύματα) 
συμπεριλαμβανομένων 
των χωριστά συλλεγέντων 
μερών 

tn 20 16.500,00 120,00 1.980.000,00 

2 

Διαχείριση 
μεταλλουργικών 
αποβλήτων  πρωτογενούς 
και δευτερογενούς 
κατεργασίας αλουμινίου 
(Σκωρίες-εξαφρίσματα 
που μπορεί να είναι 
εύφλεκτα ή να εκλύουν 
κατά την επαφή με το 
νερό εύφλεκτα αέρια σε 
επικίνδυνες ποσότητες) 

tn 

10 03 08*, 
10 03 09, 10 
03 15* / 10 
03 16 

705,00 1.500,00 1.057.500,00 

 

ΑΔΑ: Ψ8ΜΦΩ6Μ-ΞΚΒ



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/
Α Περιγραφή 

Μονά
δα 

 Κατηγορία 
ΕΚΑ/ 

Κωδικοί 
Αναθ. 

Ποσότητες 
Τιμή 

μονάδας 
Μερική 
δαπάνη Δαπάνη 

Διαχείριση 
μεταλλουργικών 
αποβλήτων πρωτογενούς 
και δευτερογενούς 
κατεργασίας αλουμινίου 
(σκόνη καυσαερίων) 

tn 10 03 19* / 
10 03 20 

3 
Διαχείριση αποβλήτων 
καταστροφής ή 
ανακύκλωσης tonner 

tn 
08 03 17* / 
08 03 18 

6,00 2.000,00 12.000,00 
 

4 

Διαχείριση 
θρυμματισμένων 
αποβλήτων πλαστικών 
μερών από τη διάλυση 
οχημάτων στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους (fluff) 

tn 16 01 06, 16 
01 04* 

52,00 2.000,00 104.000,00 

 

5 
Διαχείριση εμποτισμένων 
ξύλινων στύλων ΔΕΗ 

tn 20 01 37* 35,00 1.500,00 52.500,00 
 

6 

Διαχείριση στεγών από 
ελλενιτ από παρακείμενα 
κτίρια εντός του 
οικοπέδου 

m2 
 

2.500,00 40,00 100.000,00 

 

 
Δαπάνη ΟΜΑΔΑΣ Α' 3.306.000,00 

ΟΜΑΔΑ Β': Εργασίες κατεδάφισης-διαμόρφωσης 

7 
Εκσκαφές χαλαρών 
εδαφών m3 ΟΔΟ-1110 

690,00 0,38 262,20 

8 

Γενικές εκσκαφές σε 
έδαφος γαιώδες - 
ημιβραχώδες m3 ΟΔΟ-1123Α 

35.000,00 0,70 24.500,00 

9 

Διάνοιξη τάφρου σε 
έδαφος γαιώδες - 
ημιβραχώδες m3 ΟΔΟ-1212 

400,00 1,65 660,00 
 

10 Κατασκευή επιχωμάτων m3 ΟΔΟ-1530 1.000,00 1,05 1.050,00  

11 

Καθαίρεση κτισμάτων με 
φέροντα στοιχεία από 
οπλισμένο σκυρόδεμα m3 ΟΙΚ-2227 

815,00 19,20 15.648,00 
 

12 

Καθαίρεση κτισμάτων από 
οπτοπλινθοδομές κ.λπ.. 
με μεταφορά m3 ΟΙΚ-2221 

17.500,00 13,10 229.250,00 
 

13 
Καθαίρεση ολόσωμων 
περιφράξεων  m ΟΙΚ-2227 1.000,00 19,20 19.200,00  

14 
Καθαίρεση περιφράξεων 
με συρματόπλεγμα  m ΟΙΚ-6448 

500,00 6,60 3.300,00 
 

15 
Προμήθεια κοκκώδους 
υλικού με μεταφορά m3 ΟΙΚ-6448 

10.000,00 11,20 112.000,00 
 

16 

Περιφραξη με 
συρματοπλεγμα-
πασσαλους m ΥΔΡ-6812 

1.800,00 35,00 63.000,00 
 

     
Σύνολο 468.870,20  

     
ΓΕ+ΟΕ 18% 84.396,64  

ΑΔΑ: Ψ8ΜΦΩ6Μ-ΞΚΒ



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/
Α Περιγραφή 

Μονά
δα 

 Κατηγορία 
ΕΚΑ/ 

Κωδικοί 
Αναθ. 

Ποσότητες 
Τιμή 

μονάδας 
Μερική 
δαπάνη Δαπάνη 

     
Σύνολο 553.266,84  

    Απρόβλεπτα 15% 82.990,03  
     Σύνολο 636.256,87  
    Αναθεώρηση 1,19  
     

Σύνολο 636.258,06  
 Δαπάνη ΟΜΑΔΑΣ Β' 636.258,06 
ΟΜΑΔΑ Γ': Υπηρεσίες φύλαξης 

17 Φύλαξη  Μήνες 12 7.500,00 90.000,00 
Δαπάνη ΟΜΑΔΑΣ Γ' 90.000,00 

 Σύνολο: 4.032.258,06 

 ΦΠΑ: 967.741,93 
Συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 4.999.999,99 
Με στρογγυλοποίηση 5.000.000,00 

 
 
Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ψ8ΜΦΩ6Μ-ΞΚΒ



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠ: 

Απορρύπανση ακινήτου του Δήμου 
Αθηναίων στο Βοτανικό, 
συμπεριλαμβανομένων συνοδών 
εργασιών αποκατάστασης της περίφραξης 
και υπηρεσιών φύλαξης, για τη 
διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την 
προστασία του περιβάλλοντος. 
5.000.000,00€ με ΦΠΑ 

      
ΜΕΡΟΣ Γ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης με τίτλο «Απορρύπανση ακινήτου του Δήμου Αθηναίων στο Βοτανικό, 
συμπεριλαμβανομένων συνοδών εργασιών αποκατάστασης της περίφραξης και υπηρεσιών φύλαξης, για τη 
διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος» είναι η παροχή υπηρεσιών για την 
απορρύπανση του εν λόγω ακινήτου και περιλαμβάνει: 

 Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των αποτεθειμένων στο χώρο αποβλήτων σε κατάλληλους 
αποδέκτες. 

 Κατεδάφιση υφιστάμενων κτισμάτων με συμβατικά μέσα, καθαίρεση υπάρχουσας περίφραξης και 
τοποθέτηση νέας περίφραξης. 

 Φύλαξη του χώρου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 90500000-2  Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα, 45110000-1 Εργασίες 
κατεδάφισης και αποξήλωσης εγκαταστάσεων κτιρίων και εργασίες μετακίνησης γαιών, 90650000-8  Υπηρεσίες 
απομάκρυνσης αμιάντου και 79713000-5 -  Υπηρεσίες φύλαξης 
 
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00€), 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριάντα δύο 
χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών του ευρώ (4.032.258,06€), μη συμπεριλαμβανομένου 
του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. 
 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από 
τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016).  
Ως  χρονική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από 
την ημερομηνία του χρόνου έναρξης της σύμβασης. 
 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Μέρος Α και 
Μέρος Β  της μελέτης. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

 
ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ 
ΣΑ: 2022ΣΕ27510163). 
 
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5179267, με βάση την Απόφαση 
Ένταξης με αρ. πρωτ.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11196/04.10.2022 (ΑΔΑ:619Ο46ΜΤΛΡ-3Η9) του Υπουργείου 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων. 
 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 7336.120 ‘’Απορρύπανση ακίνητου του Δήμου 
Αθηναίων στο Βοτανικό, συμπεριλαμβανομένων συνοδών εργασιών αποκατάστασης της περίφραξης και 
υπηρεσιών φύλαξης, για τη διασφάλιση της δημόσια υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος’’, Φ62 
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ-ΕΣΠΑ», με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 
2022 και 2023 του Φορέα.  
Η θετική γνώμη της ΕΥΔ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή τεκμηριωμένη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της Πράξης.  
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ταμείο Συνοχής) και εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε. 
 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ.278676/12.10.2022 (ΑΔΑ:6ΤΜΩΩ6Μ-Λ3Ι, 
ΑΔΑM:22REQ011413997 2022-10-13) Α.Α.Υ.  για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση, καθώς και τη 
δέσμευση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για το οικονομικό έτος 2022 και τη δέσμευση ποσού 4.999.000,00€ για 
το οικονομικό έτος 2023. 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 
1. ΜΕΡΟΣ Α - ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
2. ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
3. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
4. Γνώμη ΕΕΑΔΗΣΥ Δ35/2022 
5. Απόφαση ένταξης Πράξης ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11196/04-10-2022 (ΑΔΑ:619Ο46ΜΤΛΡ-3Η9) 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ειδικότερα, εφαρμόζεται η 
διάταξη των άρθρων 32 και 32Α, 

2. του ν.4912/2022 (ΦΕΚ 59 Α΄) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης» Μέρος Α΄: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, 

3. του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τ.Α’) “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (άρθρο 209), όπως 
αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 του ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42/23-2-2007, τ. Α’) 
“Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”, 

4. της υπ’ αριθμ.95213/05.10.2022 (ΑΔΑ:6Μ8Ο46ΜΤΛΡ-ΔΛΓ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, εφαρμογή των παρ. 9 έως 10α του άρθρου 53 του ν.4412/2016 περί εφαρμογής της ρήτρας 
αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών 
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5. του Ν. 4685/20 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των 
Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις, 

6. του Ν.4042/12  Ποινική προστασία του περιβάλλοντος (Οδηγ. 2008/99) / Απόβλητα/Αυθαίρετα κλπ. 
πολεοδομικά θέματα, 

7. της ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση 
επικίνδυνων αποβλήτων», σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/Ε.Ε., «για τα επικίνδυνα 
απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 19396/1546/1997 
κοινής υπουργικής απόφασης : «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων», 

8. της ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159 (ΦΕΚ 791/30-06-2006)  «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινής 
υπουργικής απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β’ 
383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 
18ης Μαρτίου 1991», 

9. του Ν. 1650/86 άρθρο 12 (παρ. 2, 3 και 4) με την αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. 
72751/3054/1985 «Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα κλπ.», 

10.  της με αριθμ. 49541/1424/86 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Στερεά απόβλητα σε συμμόρφωση με την 
Οδηγία 75/442/Ε.Ε.», 

11. της Υπουργικής Απόφασης 8243/1113 (Εσωτερικών – Εθνικής Οικονομίας – Κοιν. Ασφαλίσεων – ΠΕΧΩΔΕ – 
Βιομηχανίας) της 26.2/8.3.91 «Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης 
του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου» (ΦΕΚ 138 Β),  

 
ΑΡΘΡΟ 5 : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Η ανάδειξη του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί για το σύνολο των υπηρεσιών και με κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει: 

2.3 του μεγαλύτερου προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις (%) επί του συνόλου των 
εργασιών των ΟΜΑΔΩΝ Α΄ (εργασίες διαχείρισης αποβλήτων) και Β΄ (εργασίες κατεδάφισης – 
διαμόρφωσης) του ενδεικτικού προϋπολογισμού και 

2.4 της χαμηλότερης τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών της ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ (υπηρεσίες φύλαξης) του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού, 

εφόσον είναι σύμφωνη με την αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της παρούσας 
σύμβασης.  
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Για την ΟΜΑΔΑ Α΄ και την ΟΜΑΔΑ Β΄, το ενιαίο προσφερόμενο ποσοστό είναι σταθερό καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζεται. 

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

 Για την ΟΜΑΔΑ Γ΄, οι προσφορές: 
1. θα συντάσσονται βάσει της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας κατά την ημερομηνία 

υποβολής τους, 
2. 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 
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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), 

3. θα πρέπει να είναι πλήρεις και αναλυτικές, να αιτιολογούν και να δικαιολογούν πλήρως το 
προφερόμενο αντάλλαγμα με αναλυτική αναφορά: 
 το όριο ηλικίας 
 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 

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

4. θα είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο μέχρι και την τελευταία οριστική τμηματική παροχή υπηρεσιών. 
Αναθεώρηση/αναπροσαρμογή τιμής προβλέπεται μόνο στην περίπτωση μεταβολής του κατώτατου 
μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου, ως αυτός ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα εργατική 
νομοθεσία. Το αναλογικό επιπλέον μηνιαίο κόστος θα προκύψει κατόπιν της ποσοστιαίας 
αναπροσαρμογής μόνο από τον επανυπολογισμό του κόστους εργασίας ως αυτό θα έχει προσδιορισθεί 
στην οικονομική προσφορά του αναδόχου. Καμία άλλη επιμέρους τιμή της προσφοράς δεν 
αναπροσαρμόζεται εκ του λόγου αυτού. Για την αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της παρ. 1α του άρθρου 132 του ν.4412/2016.  

 
Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της  σύμβασης. 
 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  
α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης και 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 σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
παρούσας πρόσκλησης.  
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για το χρονικό διάστημα των 
δώδεκα (12) μηνών 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 στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, 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. 
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ΑΡΘΡΟ 8: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
8.1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, απαιτείται να ασκούν 
επαγγελματική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσιών.  
 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι  στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της παρούσας σύμβασης και να 
διαθέτουν Ειδική Άδεια λειτουργίας ως ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφάλειας.  
 
Για την απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης, οι 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. 
-Ειδική Άδεια λειτουργίας ως ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, εκδοθείσα από την Ελληνική 
Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 2518/1997, όπως ισχύει και η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.Σε περίπτωση που, κατά τον χρόνο υποβολής της εν λόγω άδειας, η 
χρονική διάρκεια αυτής είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός τότε, προσκομίζεται και η σχετική αίτηση 
ανανέωσής της (άρθρο 3 παρ.1 της με αριθμό 1016/109/121-ι΄/05.08.2009 Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄1710)). 
 
 Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η απαίτηση της καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας δύναται να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 
 
8.2  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, για την 
απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειάς τους πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι:  

1. μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις ίσου με 
την αξία του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς τον Φ.Π.Α., ο οικονομικός φορέας προσκομίζει 
ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων κλεισμένων 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. 

Στην περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη δήλωση περί του ύψους του 
«μέσου γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών» κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών. 

2. ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων, ως εξής: 
4.1  για τη διαχείριση αποβλήτων, ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης απαιτείται να καλύπτεται από εν ισχύ Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κάλυψης 
επαγγελματικών κινδύνων (Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης) για την έναντι τρίτων αστική 
ευθύνη για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη 
κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως καθ’ 
όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης για τα μη επικίνδυνα απόβλητα και 1.500.000 € για τα 
επικίνδυνα. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω Συμβόλαια λήγουν εντός του χρονικού διαστήματος της 
ισχύος της παρούσας σύμβασης, δεσμεύονται να το ανανεώσουν πριν τη λήξη ισχύος του.  
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4.2 για τη φύλαξη του χώρου, ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης απαιτείται να καλύπτεται από εν ισχύ Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κάλυψης 
επαγγελματικών κινδύνων (Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης) για την έναντι τρίτων αστική 
ευθύνη για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες, ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ 
ετησίως, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση που το ανωτέρω 
Συμβόλαιο λήγει εντός του χρονικού διαστήματος της ισχύος της παρούσας σύμβασης, δεσμεύονται να 
το ανανεώσουν πριν τη λήξη ισχύος του. 

4.3 για την κατεδάφιση των κτισμάτων του χώρου, ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να καλύπτεται από εν ισχύ Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 
κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων (Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης) για την έναντι τρίτων 
αστική ευθύνη για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών 
κατεδάφισης. Σε περίπτωση που το ανωτέρω Συμβόλαιο λήγει εντός του χρονικού διαστήματος της 
ισχύος της παρούσας σύμβασης, δεσμεύονται να το ανανεώσουν πριν τη λήξη ισχύος του. Η 
αναθέτουσα αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν 
ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά τη μεταφορά του προσωπικού του αναδόχου, όσο και κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών κατεδάφισης. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα 
ανωτέρω τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συμβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού. 

 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η απαίτηση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
δύναται να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα μέλη της ένωσης. 
 
8.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, για την 
απόδειξη της τεχνική και επαγγελματικής ικανότητάς τους πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι:  
  
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας: 
Να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον ένα (1) αντίστοιχο έργο ύψους 1.500.000€ στο οποίο να έχει πραγματοποιηθεί 
η διαχείριση στερεών μη επικινδύνων και επικινδύνων αποβλήτων. 
Α.1) Μη επικίνδυνα απόβλητα: 

 Να έχουν εκτελέσει ορθά και ολοκληρωμένα τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 
διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων 

Α.2) Επικίνδυνα απόβλητα: 
 Να έχουν εκτελέσει ορθά και ολοκληρωμένα τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 

διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. 
 Nα έχουν διαχειριστεί ανάλογη ποσότητα επικίνδυνων αποβλήτων. Συνολικά τουλάχιστον 4.000 tn 

επικίνδυνων αποβλήτων εκ των οποίων τουλάχιστον 600 tn να αφορούν στην διαχείριση σκωριών 
αλουμινίου με κωδ. ΕΚΑ 10 03 15* και τουλάχιστον 50 tn να αφορούν στην διαχείριση δομικών υλικών 
αμιάντου με ΕΚΑ 17 06 05*. 

 Να διαθέτουν αποθηκευτικό χώρο αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων για τουλάχιστον 500 τόνους 
αποβλήτων. 

     Α.3) Υλικά αμιάντου: 
 Να έχουν εκτελέσει ορθά και ολοκληρωμένα τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 

διαχείρισης (αφαίρεση, συλλογή, μεταφορά και διασυνοριακή μεταφορά) αποβλήτων αμίαντου. 
 Να έχουν διαχειριστεί κατ’ ελάχιστον 50 tn αποβλήτων αμιάντου. 
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Α.4) Φύλαξη χώρου: 
 Να έχουν εκτελέσει ορθά και ολοκληρωμένα τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 

φύλαξης εγκαταστάσεων (κτιριακών και υπαίθριων). 
 Να διαθέτουν το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό με άδεια εργασίας Α’ ή Β’ αναλόγως των 

καθηκόντων που ασκούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.3707/2008 (ΦΕΚ τ.Α’ 209) «Ρύθμιση 
θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών» 
όπως ισχύει, με τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία. 

 Να διαθέτουν ιδιόκτητα ή μισθωμένα οχήματα περιπολίας. 
Α.5) Κατεδάφιση κτιρίων: 
 Να έχουν εκτελέσει ορθά και ολοκληρωμένα τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις εκτέλεσης εργασιών 

κατεδάφισης κτιρίων. 
Β) να διαθέτουν: 
 οχήματα για την εντός του ορισθέντος χρονικού διαστήματος απομάκρυνση των μη επικινδύνων και 

επικινδύνων αποβλήτων, τα οποία θα είναι πιστοποιημένα κατά ADR καθώς επίσης και οι οδηγοί τους 
θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης ADR.  

 Άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας ή του χώρου κατάλληλο χώρο όπου θα μεταφερθεί το κάθε 
απόβλητο (Επικίνδυνο, Μη Επικίνδυνο, Αμιάντος) για περαιτέρω αξιολόγηση και διάθεση. 

 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπου φαίνεται η δυνατότητα αποδοχής του 
εκάστοτε κωδικού ΕΚΑ για αποθήκευση ή/και ανάκτηση ή/και διάθεση. Η αποθηκευτική ικανότητα της 
εγκατάστασης βάσει της ΑΕΠΟ θα πρέπει να υπερβαίνει τους 500 τόνους για τα επικίνδυνα απόβλητα. 

 Αποδεικτικό Καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του ΥΠΕΝ για την 
δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων. 

 Αποδεικτικό Καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΝ για την δραστηριότητα της 
αποδοχής των αποβλήτων προς διάθεση ή ανάκτηση. 

 Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων από το ΥΠΕΝ. Η άδεια πρέπει να 
περιλαμβάνει τους ζητούμενους κωδικούς ΕΚΑ. 

 Πιστοποιητικά έγκρισης ADR των φορτηγών ΙΧ, καθώς και τα πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης 
ADR των οδηγών. 

 Αποδεικτικό εγγραφής στο Μητρώο του Διεθνή Φορέα Εταιρειών Αφαίρεσης Αμιάντου (ARCA). 
 Πιστοποιητικά εκπαίδευσης του προσωπικού από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της 

Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) 
 Άδεια εργασιών αφαίρεσης αμιάντου, ΕΑΚ τύπου Α, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 212/2006 και 

την ΚΥΑ 4229/395/2013 η οποία εκδίδεται μετά από απόφαση της Γενικής Δ/νσης Συνθηκών και 
Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. (Η εν λόγω άδεια 
καλύπτει τόσο τις εργασίες σε εύθρυπτο όσο και σε μη εύθρυπτο αμίαντο). 

 Πτυχίο Ά τάξης και άνω στην κατηγορία των οικοδομικών έργων. 
Γ) Να διαθέτουν την παρακάτω Ομάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται κατ’ ελάχιστο από τα παρακάτω 
στελέχη:  

 Υπεύθυνος Έργου: Χημικός Μηχανικός με εμπειρία άνω των 12 ετών στην διαχείριση των αποβλήτων  
 Υπεύθυνος Εργοταξίου: Μηχανικός με εμπειρία άνω των 8 ετών στην διαχείριση των αποβλήτων, ο 

οποίος θα βρίσκεται μόνιμα στο εργοτάξιο. 
 Ένας (1) Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), ο οποίος θα 

βρίσκεται μόνιμα στο εργοτάξιο 
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 Ένας (1) Τεχνικός Ασφαλείας, ο οποίος θα ελέγχει το εργοτάξιο δύο (2) φορές μηνιαίως και θα οριστεί 
μέσω ΣΕΠΕ. 

 Εργατικό προσωπικό: 2 εργάτες και ένας εργοδηγός καθώς και οι οδηγοί/χειριστές μηχανημάτων. 
Επίσης θα πρέπει να διαθέτει μόνιμο έμπειρο/εκπαιδευμένο προσωπικό 15 ατόμων σε θέματα 
αφαίρεσης και διαχείρισης αμιάντου βάσει του Π.Δ. 212/2006 

 Επιβλέπων Πολιτικός Μηχανικός που θα παρίσταται στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών καθ’ όλη τη 
διάρκεια αυτών και θα τηρεί τα αναφερόμενα στο αρθ.12 του «Κανονισμού για κατεδαφίσεις κτιρίων» 
(Εγκύκλιος του ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. 54/38935/210.95). 

 
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις (Α), (Β) και (Γ), ο οικονομικός φορέας προσκομίζει:  

 Ως προς τη διαχείριση των Μη επικινδύνων αποβλήτων απαιτείται και πρέπει να υποβληθούν: 
 Κατάλογος των κυριότερων συμβάσεων, στον οποίο θα αναφέρονται ο τίτλος, το ποσό των 

αντίστοιχων συμβάσεων που εκτελέσθηκαν, η χρονική διάρκεια και ο Εργοδότης (δημόσιος ή 
ιδιωτικός φορέας), ο Ανάδοχος της σύμβασης (εφόσον πρόκειται περί Υπεργολαβίας). Ο 
κατάλογος αυτός οφείλει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά του εργοδότη δημοσίου φορέα, 
είτε από βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη, από τα οποία θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής 
και αποτελεσματική παροχή της υπηρεσίας των σχετικών εργασιών 

 Αποδεικτικό Καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΝ για την 
δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων 

 Άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας ή του χώρου όπου θα μεταφέρεται το κάθε απόβλητο 
για περαιτέρω αξιοποίηση ή διάθεση. 

 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του κάθε αποδέκτη, όπου φαίνεται η δυνατότητα 
αποδοχής του εκάστοτε κωδικού ΕΚΑ. 

 Αποδεικτικό Καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΝ για την 
δραστηριότητα της αποδοχής των αποβλήτων προς διάθεση ή ανάκτηση. 

 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως ισχύει, ή  
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του 
άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), υπογεγραμμένη από τον διαγωνιζόμενο ή τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του, στην οποία να δηλώνεται η δραστηριότητα ή ο χώρος π.χ ΧΥΤΑ για κάθε 
ρεύμα και κάθε κωδικό ΕΚΑ αποβλήτων που θα δίνονται για περαιτέρω αξιοποίηση ή τελική 
διάθεση. 

 Ως προς τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων απαιτείται και πρέπει να υποβληθούν: 
 Κατάλογο των κυριότερων συμβάσεων, στον οποίο θα αναφέρονται ο τίτλος, το ποσό των 

αντίστοιχων συμβάσεων που εκτελέσθηκαν, η χρονική διάρκεια και ο Εργοδότης (δημόσιος ή 
ιδιωτικός φορέας), ο Ανάδοχος της σύμβασης (εφόσον πρόκειται περί Υπεργολαβίας). Ο 
κατάλογος αυτός οφείλει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά του εργοδότη δημοσίου φορέα, 
είτε από βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη, από τα οποία θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής 
και αποτελεσματική παροχή της υπηρεσίας των σχετικών εργασιών 

 Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων από το ΥΠΕΝ. Η άδεια πρέπει να 
περιλαμβάνει τους ζητούμενους κωδικούς ΕΚΑ. 

 Αποδεικτικό Καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΝ για την 
δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς των επικινδύνων αποβλήτων. 

 Άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας ή του χώρου όπου θα μεταφέρεται το κάθε απόβλητο 
για περαιτέρω αξιοποίηση ή διάθεση. 
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 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του κάθε αποδέκτη, όπου φαίνεται η δυνατότητα 
αποδοχής του εκάστοτε κωδικού ΕΚΑ. 

 Αποδεικτικό Καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΝ για την 
δραστηριότητα της αποδοχής των αποβλήτων προς διάθεση ή ανάκτηση. 

 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986(Α΄75), όπως ισχύει, 
υπογεγραμμένη από τον διαγωνιζόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, όπου θα αναφέρεται ο 
αποδέκτης για κάθε ρεύμα και για κάθε κωδικό ΕΚΑ αποβλήτων αλλά και να δηλώνεται ποια 
ρεύματα αποβλήτων θα διατεθούν στην Ελλάδα και ποια στο εξωτερικό. 

 Εφόσον η προσφερόμενη υπηρεσία αφορά και σε προσωρινή αποθήκευση των επικινδύνων 
αποβλήτων, αυτή θα πρέπει να προβλέπεται στην ΑΕΠΟ της εγκατάστασης αποθήκευσης και 
να καλύπτει και τις ζητούμενες ποσότητες του διαγωνισμού. 

 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986(Α΄75), όπως ισχύει, 
υπογεγραμμένη από τον διαγωνιζόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, όπου θα καταγράφονται 
οι αριθμοί κυκλοφορίας των φορτηγών και τα στοιχεία των οδηγών που θα χρησιμοποιηθούν 
για την απομάκρυνση των επικινδύνων αποβλήτων. 

 Πιστοποιητικό ADR ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων ειδών. Εάν συνεργάζεται με σύμβουλο 
ασφαλούς μεταφοράς επικινδύνων ειδών, το συμφωνητικό συνεργασίας καθώς και το σχετικό 
πιστοποιητικό. 

 Οι άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών ΙΧ που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά των 
επικινδύνων αποβλήτων, μαζί με τα πιστοποιητικά έγκρισης ADR και τα πιστοποιητικά 
επαγγελματικής κατάρτισης ADR των οδηγών. 

 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986(Α΄75), όπως ισχύει, ή  
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του 
άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), υπογεγραμμένη από τον από τον διαγωνιζόμενο ή τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του, ότι θα διαθέσει τον ενδεικνυόμενο αριθμό οχημάτων για την εντός του 
ορισθέντος χρονικού διαστήματος απομάκρυνση των μη επικινδύνων και επικινδύνων 
αποβλήτων. 

Στην περίπτωση που τα επικίνδυνα απόβλητα αποσταλούν σε μονάδα του εξωτερικού θα πρέπει να 
κατατεθούν:  

 Άδεια καθώς και κάθε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο του κάθε αποδέκτη, σύμφωνα με τη 
Νομοθεσία και το Δίκαιο της χώρας στην οποία εδρεύει στις οποίες θα αναγράφεται ο κωδικός 
ΕΚΑ που δύναται να παραλάβει. 

 Έγγραφη συγκατάθεση στη διασυνοριακή μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων από το ΥΠΕΝ, 
που να αφορά τους εν λόγω κωδικούς ΕΚΑ και να καλύπτει τις ζητούμενες ποσότητες. 

 Σύμβαση συνεργασίας ή βεβαίωση συνεργασίας μεταξύ του συλλέκτη και του αποδέκτη, για 
την αποδοχή των συγκεκριμένων ειδών, κωδικών ΕΚΑ αλλά και ποσοτήτων εντός του 
ζητούμενου χρονικού διαστήματος, η οποία να αφορά τον παρόντα διαγωνισμό. 
 

 Ως προς τις εργασίες Αφαίρεσης υλικών αμιάντου απαιτείται και πρέπει να υποβληθούν: 
 Κατάλογος των κυριότερων συμβάσεων, στον οποίο θα αναφέρονται ο τίτλος, το ποσό των 

αντίστοιχων συμβάσεων που εκτελέσθηκαν, η χρονική διάρκεια και ο Εργοδότης (δημόσιος ή 
ιδιωτικός φορέας), ο Ανάδοχος της σύμβασης (εφόσον πρόκειται περί Υπεργολαβίας). Ο 
κατάλογος αυτός οφείλει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά του εργοδότη δημοσίου φορέα, 
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είτε από βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη, από τα οποία θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής 
και αποτελεσματική παροχή της υπηρεσίας των σχετικών εργασιών 

 Άδεια εργασιών αφαίρεσης αμιάντου, ΕΑΚ τύπου Α, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 
212/2006 και την ΚΥΑ 4229/395/2013 η οποία εκδίδεται μετά από απόφαση της Γενικής Δ/νσης 
Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
Η εν λόγω άδεια καλύπτει τόσο τις εργασίες σε εύθρυπτο όσο και σε μη εύθρυπτο αμίαντο. 

 Αποδεικτικό εγγραφής στο Μητρώο του Διεθνή Φορέα Εταιρειών Αφαίρεσης Αμιάντου (ARCA). 
 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986(Α΄75), όπως ισχύει, ή  

ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του 
άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), υπογεγραμμένη από τον διαγωνιζόμενο ή τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του ότι διαθέτει μόνιμο έμπειρο/εκπαιδευμένο προσωπικό 15 ατόμων σε θέματα 
αφαίρεσης και διαχείρισης αμιάντου βάσει του Π.Δ. 212/2006 - Προστασία των εργαζομένων 
που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, και της Υ.Α. 15616/398/2010 «Διαδικασία 
έγκρισης των προγραμμάτων εκπαίδευσης όλων όσων εμπλέκονται σε εργασίες με αμίαντο ή 
αμιαντούχα υλικά. Οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία, είδος, διάρκεια, δαπάνες εκτέλεσης, 
φορείς που διενεργούν τα προγράμματα εκπαίδευσης, διδακτέα ύλη, προσόντα των 
διδασκόντων και των εκπαιδευομένων, πιστοποιητικά που χορηγούνται και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια»). H ΥΔ θα συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης του προσωπικού από 
το ΕΛΙΝΥΑΕ. 

 Ως προς τη φύλαξη και επιτήρηση του χώρου, απαιτείται και πρέπει να υποβληθούν:  
 Κατάλογος των κυριότερων συμβάσεων, στον οποίο θα αναφέρονται ο τίτλος, το ποσό των 

αντίστοιχων συμβάσεων που εκτελέσθηκαν, η χρονική διάρκεια και ο Εργοδότης (δημόσιος ή 
ιδιωτικός φορέας), ο Ανάδοχος της σύμβασης (εφόσον πρόκειται περί Υπεργολαβίας). Ο 
κατάλογος αυτός οφείλει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης του εργοδότη 
δημοσίου φορέα, από τα οποία θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική 
παροχή της υπηρεσίας των σχετικών εργασιών. 

 Άδειες εργασίας Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του προσωπικού ασφαλείας σε ισχύ, ανάλογα με τις 
δραστηριότητες που πρόκειται να ασκήσει, οι οποίες εκδίδονται από την Αστυνομική 
Διεύθυνση του νομού ή τη Διεύθυνση Ασφαλείας του τόπου κατοικίας τους, σύμφωνα με τον  
Ν.3707/2008 (ΦΕΚ .Α' 209). Σε περίπτωση που, κατά τον χρόνο υποβολής έκαστης άδειας, η 
χρονική διάρκεια αυτής είναι μικρότερης του ενός (1) έτους, τότε, προσκομίζεται και η σχετική 
ανανέωσή της, 

 Άδειες κυκλοφορίας των δηλούμενων οχημάτων. 
 Ως προς τις εργασίες κατεδάφισης, απαιτείται και πρέπει να υποβληθούν: 

 Κατάλογος των κυριότερων συμβάσεων, στον οποίο θα αναφέρονται ο τίτλος, το ποσό των 
αντίστοιχων συμβάσεων που εκτελέσθηκαν, η χρονική διάρκεια και ο Εργοδότης (δημόσιος ή 
ιδιωτικός φορέας), ο Ανάδοχος της σύμβασης (εφόσον πρόκειται περί Υπεργολαβίας). Ο 
κατάλογος αυτός οφείλει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης του εργοδότη 
δημοσίου φορέα, από τα οποία θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική 
παροχή της υπηρεσίας των σχετικών εργασιών. 

 Αντίγραφο Πτυχίου Ά τάξης και άνω στην κατηγορία των οικοδομικών έργων. 
 Ως προς την Ομάδα Έργου: 

 Πίνακα με την ομάδα έργου, συνοδευόμενη από αναλυτικά βιογραφικά και πτυχία όπου 
απαιτείται.  
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η απαίτηση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας δύναται 
να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα μέλη της ένωσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 9: ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα 
ακόλουθα πρότυπα (άρθρο 82 του ν.4412/2016): 
α) ISO 9001:2015 Σύστημα διαχείρισης ποιότητας  
β) ISO 45001: 2018 Σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία  
δ) ISO 14001:2015 Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
 
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους 
από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός 
φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για 
λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει 
ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 
 
ΑΡΘΡΟ 10: ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
10.1 Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της χρηματοοικονομικής επάρκειας και της 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας να στηρίζονται στην ικανότητα άλλων φορέων ασχέτως της νομικής 
φύσης των δεσμών του με αυτούς.  
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την 
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  
 
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 
 
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει εάν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός 
φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 
 
10.2 Ο οικονομικός φορέας, σε περίπτωση υπεργολαβίας, θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του το 
τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει (άρθρο 58, Ν. 4412/2016).  
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους της παρούσας, 
εφόσον το τμήμα της σύμβασης, το οποίο ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, υπερβαίνει σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης.  
Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως 
άνω ποσοστού.  
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Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 
4412/2016 όπως ισχύει.  
Δεν προβλέπεται η δυνατότητα πληρωμής του υπεργολάβου απευθείας από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
ΑΡΘΡΟ 11: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.  
Ο χρόνος ισχύος της θα είναι μεγαλύτερος κατά εξήντα (60) ημέρες από τον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της 
υπηρεσίας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά της. 
 
Σε ό,τι αφορά στους όρους της ανωτέρω εγγύησης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
1. Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου 
από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016).  
Ως  χρονική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από 
την ημερομηνία του χρόνου έναρξης της σύμβασης. 
 
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 την 
παράγραφο 22.2 της παρούσας. 
 
3. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών απομάκρυνσης ο ανάδοχος (ΟΜΑΔΑ Α) θα υποβάλλει φάκελο όπου 
κατ΄ ελάχιστον θα περιέχει τις ποσότητες αποβλήτων ανά τελικό αποδέκτη, τα αντίστοιχα παραστατικά 
μεταφοράς (έντυπα παρακολούθησης αποβλήτων, ζυγολόγια, κλπ), τα πιστοποιητικά τελικής διάθεσης των 
αποβλήτων. Τα ανωτέρω θα συνοδεύονται από ημερολόγιο εργασιών.  
Τα παραδοτέα τα οποία ορίζονται παραπάνω μπορεί να παραδίδονται τμηματικά. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί μετά την αποστολή των 
έντυπων παρακολούθησης αποβλήτων. 
Όλα τα παραδοτέα έγγραφα θα υποβληθούν σε Έντυπη και Ηλεκτρονική μορφή (ψηφιακός δίσκος) σε τρία 
Αντίγραφα. 
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4. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 
 
Σε περίπτωση τροποποίησης της διάρκειας της σύμβασης κατά τη διάρκειά της, η συνολική διάρκεια της 
σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής και σύμφωνα με διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 217 «Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας» του Ν.4412/2016 όπως ισχύει. 
 
Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
και την παράγραφο 22 της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 
20, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να 
του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 
και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η 
σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν 
αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο 
κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 
 
ΑΡΘΡΟ 13: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
13.1 Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, ανάλογα με την αξία των πραγματοποιηθέντων 
εργασιών και τη βεβαίωση παραλαβής των εργασιών από την Επιτροπή Παραλαβής.  
 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή. 
 
13.1.1 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος για τις ΟΜΑΔΕΣ Α΄ και Β΄ θα γίνεται σύμφωνα με την τιμή που θα 
προκύψει μετά την εφαρμογή του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. 
Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο του 
συμφωνημένου ποσοστού έκπτωσης. 
13.1.2 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος για την ΟΜΑΔΑ Γ΄ θα γίνεται σε μηνιαία ημερολογιακή βάση, με 
την επιφύλαξη της παραγράφου 13.2.2 της παρούσας. 
 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η καταβολή θα γίνεται σε κάθε μέλος της ένωσης κατά το ποσοστό 
συμμετοχής του σε αυτήν. 
 
13.2 Δικαιολογητικά πληρωμής αναδόχου 
Στην παρούσα σύμβαση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξόφληση της παρασχεθείσας υπηρεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιολογητικών της μηνιαίας παρασχεθείσας υπηρεσίας φύλαξης είναι κατ’ 
ελάχιστον τα εξής: 
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13.2.1 Για τις ΟΜΑΔΕΣ Α΄ και Β΄: 
1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες από την 

Επιτροπή Παραλαβής 
2.  Τιμολόγιο αναδόχου 
3. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας  

 
13.2.2 Για την ΟΜΑΔΑ Γ΄: 

4. Μηνιαίο Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες 
φύλαξης από την Επιτροπή Παραλαβής 

5. Τιμολόγιο Αναδόχου,  για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν τον αμέσως προηγούμενο μήνα  
6. Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας  και ασφαλιστικής ενημερότητας 
7. Μισθοδοτική κατάσταση του προσωπικού της επιχείρησης που απασχολήθηκε για το συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα 
8. Αντίγραφο κατάθεσης σε τηρούμενο προσωπικό λογαριασμό τραπέζης της μισθοδοσίας και των 

ασφαλιστικών εισφορών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν.3863/2010, καθώς και αντίγραφο 
κίνησης λογαριασμού του κάθε εργαζόμενου. 

9. Κατάσταση του προσωπικού με τις τυχόν τροποποιήσεις της (τυχόν νέες προσλήψεις, απολύσεις, 
ωράριο εργασίας κλπ.) μέχρι και τον προηγούμενο μήνα, μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή στο 
ΣΕΠΕ). Οι τυχόν τροποποιήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την οικονομική προσφορά του 
αναδόχου, η οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης και να μην υπολείπονται του 
ελάχιστου νόμιμου εργατικού κόστους.  

10. Αντίγραφο της άδειας εργασίας του άρθρου 3 του ν.2518/1997, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, και 
ποινικό μητρώο του προσωπικού που απασχολήθηκε στη σύμβαση φύλαξης για το συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. 

11. Επισημαίνεται ότι, κατά την πρώτη πληρωμή προσκομίζονται για όλους τους εργαζόμενους που 
απασχολήθηκαν στη σύμβαση φύλαξης, ενώ για τις επόμενες προσκομίζονται μόνο για τους νέους. 

12. Αντίγραφο Αναλυτικής Περιοδικής  Δήλωσης (Α.Π.Δ.), από την οποία θα προκύπτουν όλοι οι τύποι 
αποδοχών για κάθε απασχολούμενο στη σύμβαση φύλαξης εργαζόμενο του αναδόχου, καθώς και το 
αποδεικτικό υποβολής της για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

 
Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών φύλαξης που αφορά στην πρώτη πληρωμή θα εκδίδεται για το χρονικό 
διάστημα από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη του συγκεκριμένου μήνα, και κάθε 
επόμενο θα εκδίδεται σε μηνιαία ημερολογιακή βάση. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται για το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να εξοφλεί τον Ανάδοχο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία 
παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για την πληρωμή εγγράφου στην Υπηρεσία, άλλως από τις 
ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.5 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και εφόσον ο τελευταίος προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη 
τήρησης της ανωτέρω προθεσμίας τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
69Ζ «Προθεσμίες αποστολής δικαιολογητικών δημοσίων δαπανών και δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, 
έκδοσης τίτλου πληρωμής και εξόφλησης αυτών» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο. 
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13.3. Κρατήσεις 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπ/νου Φ.Π.Α. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
 Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
επί του καθαρού ποσού του εκάστοτε τιμολογίου.  
 
ΑΡΘΡΟ 14: ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:   
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 
γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους 
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 
 
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση (γ), η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 
του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο 
ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας συμμόρφωσης. 
 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προς παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον, σε βάρος 
του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις 
 
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. Ποινικές ρήτρες μπορεί να επιβάλλονται και σε άλλες 
περιπτώσεις πλημμελούς εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. 
 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
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α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 
προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
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. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 15: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τη  Διεύθυνση 
Καθαριότητας - Ανακύκλωσης,  η οποία και θα εισηγείται  στην Οικονομική Επιτροπή για όλα τα ζητήματα που 
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό 
τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  
 
Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεσή τους 
απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις 
πολύπλοκων συμβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των 
εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την 
παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.  
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του  
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον 
ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.  
 
ΑΡΘΡΟ 16: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 
 
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 
καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε 
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εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 28.3 και 28.4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 
 
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή 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 παραδοτέων και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
 
4. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  
α) 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 
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 παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει 
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των 
οριζομένων στο άρθρο 220.  
 
5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 28.2 ή 
πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
 
6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 
επιτροπής της παραγράφου 28.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.  
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από 
τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την 
αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
ΑΡΘΡΟ 17: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση 
των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα 
σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 23.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 18: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 
Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για 
αμοιβές, και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους οι οποίες σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από τις οικίες Συλλογικές Συμβάσεις 
Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο ωράριο εργασίας, ως και τις νόμιμες 
ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τις λοιπές κοινωνικές παροχές, 
αποζημιώσεις, φόρους, κ.λ.π., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης 
που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, 
στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 
Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του 
οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών καθαρισμού ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στο δεύτερο 
εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 
 
ΑΡΘΡΟ 19: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ 
Οι τιμές της προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο μέχρι και την 
τελευταία οριστική τμηματική παραλαβή της. 
Αναθεώρηση/αναπροσαρμογή τιμής προβλέπεται μόνο στην περίπτωση μεταβολής του κατώτατου μισθού και 
του κατώτατου ημερομισθίου, ως αυτός ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία. Το 
αναλογικό επιπλέον μηνιαίο κόστος θα προκύψει κατόπιν της ποσοστιαίας αναπροσαρμογής μόνο από τον 
επαναυπολογισμό του κόστους εργασίας ως αυτό θα έχει προσδιορισθεί στην οικονομική προσφορά του 
αναδόχου. Καμία άλλη επιμέρους τιμή της προσφοράς δεν αναπροσαρμόζεται εκ του λόγου αυτού.  
Για την αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 132 του ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 20: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
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 
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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 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
Θέση στο έργο  

1. Επώνυμο:  

2. Όνομα:  

3. Ημερομηνία και τόπος γέννησης:  

 

4. Εκπαίδευση: 

Ίδρυμα (από-έως) Τίτλος Σπουδών 

  

  

 

5. Αρ. πρωτ. ΟΠΣ-ΣΕΠΕ: 

 

6. Γλώσσες: (Βαθμοί 1 έως 5 για την ικανότητα, όπου 5 είναι το άριστα) 

Γλώσσα Αντίληψη Προφορικός Λόγος Γραπτός Λόγος 

    

 

7. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών:  

 

8. Επαγγελματική εμπειρία: 

Έτη (από-έως) Εταιρία Θέση Περιγραφή αρμοδιοτήτων 

    

 

9. Ενδεικτικά Έργα: 

Α/Α Περιγραφή Ημερομηνίες Ρόλος Παραλήπτης 

     

 

10. Σεμινάρια-Συνέδρια: 

Χρονική διάρκεια Περιγραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  
   

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                              
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ  
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 
Ο υπογραφόμενος ………………………………………………………..με έδρα………………………… 
Δ/νση...…………………………Τηλ.…….………………,email……………….αφού έλαβα πλήρη γνώση των όρων της 
Πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, και αφορούν στην «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», στο πλαίσιο της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ΄ παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄147) και την περ. β’ 
παρ.1 του άρθρου 32Α του ιδίου νόμου, χωρίς τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, στο μέτρο που είναι τελείως 
απαραίτητο για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του τρέχοντος έτους, για τον Δήμο Αθηναίων, συνολικής 
εκτιμώμενης αξίας #5.000.000,00€# συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (4.032.258,06€ άνευ Φ.Π.Α. 24%), προσφέρω τις 
παρακάτω τιμές: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΙΑΙΟ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

(αριθμητικώς και 
ολογράφως) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΕ (€) 

ΟΜΑΔΑ Α Για το σύνολο των εργασιών 
διαχείρισης αποβλήτων 

1    

ΟΜΑΔΑ Β Για το σύνολο των εργασιών 
κατεδάφισης 

1   

ΟΜΑΔΑ  Γ Υπηρεσίες φύλαξης 1    
 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
 ΦΠΑ 24%  
 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ  

                                                              
                                                                                     Αθήνα ..... /…… / 2022 

                                                                                              
                                                                                                                                     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

  
                                                                                                                          (Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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Στοιχεία αιτιολόγησης του ύψους της μηνιαίας οικονομικής προσφοράς για την ΟΜΑΔΑ Γ΄, 
σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 1 του Ν.3863/2010 

 
Αριθμός εργαζομένων που θα απασχοληθούν:  

Ημέρες εργασίας/εβδομάδα και Ώρες 
εργασίας/ημέρα: 

 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην οποία τυχόν 
υπάγονται οι εργαζόμενοι (να επισυναφθεί 
αντίγραφο): 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ 

Α. Μηνιαίο Εργατικό Κόστος για το σύνολο των εργαζομένων που θα απασχοληθούν 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ 

(μηνιαίως σε € 
άνευ ΦΠΑ) 

ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΟΣΟΥ 
(σε περίπτωση μη επάρκειας χώρου να 

παρατεθούν στο τέλος του παρόντος 
πίνακα) 

Α. ΜΕΙΚΤΕΣ αποδοχές εργαζομένων (καθαρές 
αποδοχές + ασφαλιστικές εισφορές 
εργαζομένων) 

  

Β. ΜΕΙΚΤΕΣ αποδοχές 
για: 

Δώρο Χριστουγέννων   

Δώρο Πάσχα   

Επίδομα αδείας   

Κόστος 
αντικατάστασης 
εργαζομένου σε άδεια 

  

Γ. Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη για τα 
ανωτέρω ποσά (Α και Β) 

  

Δ. Συνολικό εργατικό κόστος (Α+Β+Γ)   

Β. Λοιπά 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (μηνιαίως σε € άνευ ΦΠΑ) 

Ε. Διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών 
(μηνιαίο)  

ΣΤ. Κόστος Αναλωσίμων (μηνιαίο)  

Ζ. Κόστος Οχημάτων (μηνιαίο)  
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Η. Εργολαβικό κέρδος (μηνιαίο)  

Γ. Αμοιβή Αναδόχου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (σε €) 

Μηνιαία αμοιβή αναδόχου χωρίς ΦΠΑ 
(Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+Η)  

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) 

 

Μηνιαία αμοιβή αναδόχου χωρίς ΦΠΑ 
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων 
υπέρ Δημοσίου και τρίτων 

 

Συνολική αμοιβή αναδόχου χωρίς ΦΠΑ 
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων 
υπέρ Δημοσίου και τρίτων για 12 μήνες 

 

ΦΠΑ 24%  

Συνολική αμοιβή αναδόχου με ΦΠΑ 24% 
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων 
υπέρ Δημοσίου και τρίτων για 12 μήνες 

 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

 
Α/Α ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 
ΤΡΙΕΤΙΕΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1 
  

2  
 

3 
 

 

.……...… 
(προσθέτετε τόσες γραμμές όσοι είναι οι 

εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν) 
 

 
Στην οικονομική προσφορά πρέπει υποχρεωτικώς: 
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Α) να επισυνάπτεται αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι 

εργαζόμενοι και 

Β) να λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στην παράγραφο 11.2.2  της παρούσας. 

 

                                                                                     Αθήνα ..... /…… / 2022 
                                                                                              

                                                                                                                                     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
  

 
                                                                                                                          (Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 

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  διηζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

…………….……………………………………………………12 

    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  την  καλή  εκτέλεση της σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών με τίτλο ‘’Απορρύπανση ακινήτου του Δήμου Αθηναίων στο Βοτανικό, συμπεριλαμβανομένων 

συνοδών εργασιών αποκατάστασης της περίφραξης και υπηρεσιών φύλαξης, για τη διασφάλιση της 

δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος’’, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ……….. πράξη 

Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:……………) και την υπ’ αριθμ. ………. Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών. 

                                           
12 Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α. 
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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.  

Η παρούσα εγγύησή μας ισχύει μέχρι και την………………….,  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.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

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 εκδίδουμε13.     

                                                                                          
                                                                                             
 

 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
13 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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