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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ                                         Α.Ρ.: 293467/24-10-2022 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                ΑΝΑΤΗΤΕΟ 

ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ    

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                  Βακμόσ Αςφαλείασ: Αδιαβάκμθτο 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΘΗΚΩΝ                    Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Επείγον 

  ΤΜΗΜΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ     Χρόνοσ διατιρθςθσ: Ρενταετία 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Ταχ. Δ/νςθ: Κων/νου Ραλαιολόγου  9 
Ταχ. Κϊδικασ: 10438 

Ρλθροωορίεσ: Ελζνθ Νόνα 
E-mail: ele.nona@athens.gr 
Τθλζωωνο: 213 2082910 

 

 

Α Π Ο Φ Α  Η  

Ο  

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο   Α Θ Η Ν Α Ι Ω Ν  

ζχοντασ υπόψθ: 

1 Τθν υπ’ αρικμό 1300/12.09.2022 (ΑΔΑ: 6O2ΡΫ6Μ-530) Ρράξθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (Ρ.Ο.Ε.) με τθν 
οποία εγκρίκθκε θ διενζργεια του Διαγωνιςμοφ, οι όροι του Διαγωνιςμοφ, θ Τεχνικι Ζκκεςθ, Τεχνικι 
Ρεριγραωι, Συγγραωι Υποχρεϊςεων, ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ κακϊσ και θ ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ 
Αξιολόγθςθσ. 

2 Το άρκρο 58 παρ. 1β του Ν. 3852/2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

3 Τουσ εγκρικζντεσ με τθν ανωτζρω πράξθ όρουσ και Ραραρτιματα τθσ ςχετικισ Διακιρυξθσ τθσ Ο.Ε., τα 
οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ. 

4 Το Θεςμικό και Ειδικό Κανονιςτικό Ρλαίςιο που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ προκθρυςςόμενθσ 
ςφμβαςθσ άνω των ορίων, όπωσ αναλυτικά αναωζρονται ςτο άρκρο 1.4 τθσ διακιρυξθσ.  

 

Ρ  Ο Κ Η  Υ Σ Σ Ε Ι  

Θλεκτρονικι ανοιχτι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ άνω των ορίων, για τθν «ΜΙΣΘΩΣΗ & 
ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ  ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  (WC)»,  για τισ ανάγκεσ τθσ Διεφκυνςθσ 
Κακαριότθτασ-Ανακφκλωςθσ , με κριτιριο ανάκεςθσ τθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ: 789.260,00€ ςυμπ/νου Ψ.Ρ.Α. 24% (προχπολογιςμόσ 
άνευ Ψ.Ρ.Α.: 636.500,00€ ). 

 

Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

mailto:m.katri@athens.gr
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Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27  παρ. 1 του ν. 4412/16, με χριςθ τθσ 

πλατωόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του ςυςτιματοσ, φςτερα από το χρονικό διάςτθμα των τριάντα πζντε (35) 

θμερϊν, από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςτολισ του Τυποποιθμζνου Εντφπου Ρροκιρυξθσ ςτθν 

Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 

. Οι θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ υποβολισ προςωορϊν κακορίηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί:  

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ 
Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΣΥΣΤΘΜΙΚΟΣ ΑΙΘΜΟΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ 172917 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΫΑ ΕΝΑΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΨΟΫΝ 
                        1-11-2022 και ϊρα 10:00 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΫΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΨΟΫΝ 
                         28-11-2022 και ϊρα 12:00 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ-

ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ ΤΟΥ ΕΣΘΔΘΣ 
28-10-2022 

 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
Ψορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Ακθναίων.  

 Θ δαπάνθ ζχει προχπολογιςκεί ςτο ποςό των 789.260,00€. ςυμπεριλαμβανομζνου του Ψ.Ρ.Α. 24% και κα 
βαρφνει τθν με ΚΑ 6233.002 και ΚΑ 6233.009 Φ20 ςχετικι πίςτωςθ προχπολογιςμοφ των οικονομικϊν ετϊν 
2023, 2024 & 2025 
 
Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχουν εκδοκεί: 

 αρ. πρωτ. 209304/27-07-2022(ΑΔΑΜ:22REQ011022347 2022-07-28, ΑΔΑ:6ΫΩΘΫ6Μ-1ΥΡ) Απόωαςθ 
Δζςμευςθσ  για τθ δζςμευςθ ςυνολικοφ ποςοφ 202.678,00 € που κα καταλογιςτεί ςτον 
ΚΑ.6233.002/Ψ.20/Δ.25 «Μιςκϊματα Τουαλετϊν » και αναλφεται ωσ εξισ: 79.899,40€ το ο.ζ.2023, 
101.339,00€ το ο.ζ.2024,  21.439,60€ για το ο.ζ. 2025 

 αρ.πρωτ. 219430/7-08-2022 (ΑΔΑ:61ΘΑΫ6Μ-Θ43) Βεβαίωςθ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ 2023,2024,2025 για 
τθ πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ ςτον ΚΑ 6233.002 Ψ.20 Δ25 «Μιςκϊματα Τουαλετϊν» ςυνολικοφ ποςοφ 
202.678,00€   

 αρ. πρωτ. 209305/27-07-2022(ΑΔΑΜ:22REQ011022390 2022-07-28, ΑΔΑ:68Γ2Ϋ6Μ-ΜΥΙ) Απόωαςθ 
Δζςμευςθσ  για τθ δζςμευςθ ςυνολικοφ ποςοφ 586.582,00 € που κα καταλογιςτεί ςτον 
ΚΑ.6262.009/Ψ.20/Δ.25 «Συντιρθςθ τουαλετϊν » και αναλφεται ωσ εξισ: 224.458,60€ το ο.ζ.2023, 
293.291,00€ το ο.ζ.2024,  68.832,40€ για το ο.ζ. 2025 

 αρ.πρωτ. 220322/8-08-2022 (ΑΔΑ:6ΑΩ1Ϋ6Μ-ΓΒΟ) Βεβαίωςθ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ 2023,2024,2025 για 
τθ πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ ςτον ΚΑ 6262.009 Ψ.20 Δ25 «Συντιρθςθ τουαλετϊν» ςυνολικοφ ποςοφ 
586.582,00€   
 

 

Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Αντικείμενο τθσ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ Ρρομικειασ και Ραροχισ Υπθρεςιϊν (Μεικτι Σφμβαςθ), είναι: 

θ «ΜΙΣΘΩΣΗ & ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ  ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  (WC)», ειδικότερα δε ςε 

Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ, κακαριςμοφ και μίςκωςθσ 60 χθμικϊν τουαλετϊν και ενόσ τρζιλερ με αυτόνομο 

οικίςκο χθμικϊν τουαλετϊν, που κα τοποκετθκοφν και κα λειτουργοφν ςε επιλεγμζνα ςθμεία τθσ τουριςτικισ 

και εμπορικισ ηϊνθσ τθσ πόλθσ των Ακθνϊν και ςε ςθμεία των Δθμοτικϊν Κοινοτιτων, που δεν υωίςτανται 

υποδομζσ αποχζτευςθσ και φδρευςθσ.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Συγκεκριμζνα, αωορά ςτθ μίςκωςθ και κακαριςμό ζωσ και 60 χθμικϊν τουαλετϊν (55 αωοροφν 

τουαλζτεσ ενθλίκων και οι 5 αυτόνομουσ προκαταςκευαςμζνουσ μεταωερόμενουσ οικίςκουσ) για χρονικό 

διάςτθμα 730 θμερϊν και αυτόνομου οικίςκου τουαλετϊν ςε τρζιλερ για χριςθ ζωσ 150 ωορζσ (1ωορά=1 

αυτόνομοσ οικίςκοσ για χριςθ 1 θμζρασ)μζςα ςτο διάςτθμα των 730 θμερϊν που κα τοποκετθκοφν ςε 

επιλεγμζνα ςθμεία-ηϊνεσ τθσ πόλθσ των Ακθνϊν που παρουςιάηουν προβλιματα με τθν δθμόςια υγιεινι και 

τθν εικόνα τθσ πόλθσ και ςε ςθμεία που δεν υωίςτανται υποδομζσ αποχζτευςθσ και φδρευςθσ, αλλά υπάρχει 

ανάγκθ για παροχι υπθρεςιϊν δθμόςιων τουαλετϊν λόγω τθσ υψθλισ επιςκεψιμότθτασ. Ππωσ επίςθσ και ςε 

ςθμεία που οι υπάλλθλοι των τεχνικϊν υπθρεςιϊν του Διμου εκτελοφν εργαςίεσ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ. 

Θ υπθρεςία κρίνεται αναγκαία για τθν αναβάκμιςθ τθσ τουριςτικισ, εμπορικισ και πολιτιςτικισ 

υποδομισ τθσ Ρρωτεφουςασ κακϊσ και για τθν προςταςία τθσ Δθμόςιασ υγείασ τόςο των δθμοτϊν και 

επιςκεπτϊν  αλλά και των υπαλλιλων μασ.  Τα ακριβι ςθμεία τοποκζτθςθσ κα γνωςτοποιθκοφν ςτον Ανάδοχο 

με τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ και κα ευρίςκονται όλα εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου Ακθναίων. 

 

Θ δαπάνθ ζχει προχπολογιςκεί ςτο ποςό των 789.260,00€. ςυμπεριλαμβανομζνου του Ψ.Ρ.Α. 24% και κα 

βαρφνει τθν με ΚΑ 6233.002 και ΚΑ 6233.009 Φ20 ςχετικι πίςτωςθ προχπολογιςμοφ των οικονομικϊν ετϊν 

2023, 2024 & 2025. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ αωορά μεικτι ςφμβαςθ υπθρεςιϊν και προμθκειϊν (μιςκϊςεων), όπου το κφριο 

αντικείμενο κακορίηεται από τθν υψθλότερθ εκτιμϊμενθ αξία μεταξφ των αντίςτοιχϊν επιμζρουσ ςυμβάςεων 

(άρκρο 4 παρ.2 Ν.4412/2016). Θ αξία τθσ ςφμβαςθσ ςφμωωνα με τθ μελζτθ αναλφεται ςε 473.050,00€ (πλζον 

ΨΡΑ) για υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ και ςε 163.450,00€ (πλζον ΨΡΑ) για μίςκωςθ του 

εξοπλιςμοφ.  

 

Τα ενδεικτικά ςθμεία που προβλζπεται να τοποκετθκοφν οι τουαλζτεσ εντόσ των διοικθτικϊν ορίων 

των Δθμοτικϊν Κοινοτιτων του Διμου Ακθναίων αναωζρονται ωσ εξισ: 

 

Α/Α ΣΘΜΕΙΑ 
ΑΙΘΜΟΣ  

WC 
ΫΑΙΟ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

1 ΔΕΛΛΘΓΙΑΝΝΘ ΕΝΑΝΤΙ ΟΣΕ-ΡΛ.ΣΑΜΟΥ 1 24ωρο 

2 ΡΛ. ΚΛΑΥΘΜΫΝΟΣ & ΡΑΡΑΘΓΟΡΟΥΛΟΥ 3 24ωρο 

3 ΡΛ. ΤΑΜΡΕ 1 24ωρο 

4 ΟΔΟΣ ΑΜΟΔΙΟΥ 1 24ωρο 

5 ΚΑΛΛΙΟΘΣ 42 2 24ωρο 

6 Λ.ΒΑΣΙΛΙΣΣΘΣ ΟΛΓΑΣ (ΗΑΡΡΕΙΟ) 2 24ωρο 

7 ΡΕΙΑΙΫΣ & ΣΟΨΟΚΛΕΟΥΣ 2 24ωρο 

8 ΣΚΟΡΕΤΕΑΣ & ΚΟΝΙΑΘ 1 24ωρο 

9 ΡΛ.ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ (ΡΙΑΤΣΑ ΤΑΞΙ) 2 24ωρο 

10 ΡΑΚΙΝΓΚ ΔΫΑΣ  ΣΤΑΤΟΥ 2 24ωρο 

11 ΡΕΙΑΙΫΣ &ΡΕΤΟΥ ΑΛΛΘ (ΣΕΑΨΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΘΤΘΙΟ) 1 24ωρο 

12 ΙΕΑ ΟΔΟΣ     94 2 24ωρο 

13 ΡΛ.ΗΫΟΔΟΩΟΥ ΡΘΓΘΣ (ΑΚΑΔΘΜΙΑΣ ) 2 24ωρο 

14 ΤΙΜΟΘΕΟΥ & ΛΑΣΚΟΥ 1 24ωρο 

15 ΟΥΛΫΨ ΡΑΛΜΕ ( ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΛΣΟΥΣ ) 2 24ωρο 

16 ΡΕΙΨΕΙΑΚΟΣ ΨΙΛΟΡΑΡΡΟΥ 2 24ωρο 

17 ΣΑΛΑΜΙΝΙΑΣ (ΣΜΑ ΜΕΤΑΜΟΨΫΣΘΣ ) 1 24ωρο 

18 ΣΥΑΚΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΚΫΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΡΟΛΕΫΣ 1 24ωρο 
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19 ΓΕΨΥΑ ΡΟΥΛΟΡΟΥΛΟΥ 1 24ωρο 

20 ΡΛ.ΟΣΙΑΣ ΞΕΝΘΣ (ΣΤΑΘΜΟΣ Κ.ΡΑΤΘΣΙΑ ΟΡΙΣΘΕΝ ΕΚΚΛΘΣΙΑΣ) 2 24ωρο 

21 ΑΩΑΝΫΝ&ΙΫΝΙΑΣ (ΣΤΑΣΘ ΥΡΕΑΣΤΙΚΫΝ ΛΕΫΨΟΙΫΝ ) 1 24ωρο 

22 ΛΟΨΟΣ ΡΑΤΑΤΣΟΥ (ΡΙΑΤΣΑ ΤΑΞΙ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ ) 1 24ωρο 

23 ΡΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ 1 24ωρο 

24 ΜΑΥΫΜΑΤΑΙΫΝ (ΡΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΕΫΣ ) 2 24ωρο 

25 ΚΑΤΕΩΑΚΘ & ΜΕΣΟΓΕΙΫΝ 2 24ωρο 

26 ΓΕΨΥΑ ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΙ 2 24ωρο 

27 ΑΛΣΟΣ ΡΟΜΡΟΝΑ 2 24ωρο 

28 ΙΕΑ ΟΔΟΣ 94 1 24ωρο 

29 ΑΓ.ΡΟΛΥΚΑΡΟΥ 73 & ΩΑΤΕΓΑΤΫΝ 1 24ωρο 

30 ΕΚΚΛΘΣΙΑ ΑΓ. ΡΟΛΥΚΑΡΟΥ 2 24ωρο 

31 ΜΟΝΑΣΤΘΙΟΥ 125 ΑΚΑΔΘΜΙΑ ΡΛΑΤΫΝΟΣ 1 24ωρο 

32 ΝΑΥΤΙΚΟΥ & ΕΥΚΑΛΥΡΤΫΝ 1 24ωρο 

33 ΛΕΫΨΟΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΑΣ (ΜΕΤΟ ΑΜΡΕΛΟΚΘΡΫΝ ) 1 24ωρο 

34 ΡΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ (ΡΛΕΥΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ) 2 24ωρο 

35 ΑΙΟΛΟΥ  & ΛΥΚΟΥΓΟΥ 1 24ωρο 

36 ΜΑΑΣΛΘ & ΡΑΤΕΑ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ) 1 24ωρο 

37 ΡΛ.ΚΑΛΛΙΓΑ (ΚΑΑΜΑΝΛΑΚΘ) 1 24ωρο 

 ΣΥΝΟΛΟ 55  

 

Α/Α ΣΘΜΕΙΑ 
Αρικμόσ 

ΟΙΚΙΣΚΫΝ 

ΫΑΙΟ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

1 ΑΚΟΡΟΛΘ 1 24ωρο 

2 ΚΑΛΛΙΜΑΜΑΟ 1 24ωρο 

3 ΕΜΟΥ & ΡΕΙΑΙΫΣ 1 24ωρο 

4 ΛΥΚΑΒΘΤΤΟΣ 1 24ωρο 

5 ΡΑΚΟ ΙΗΑΘ 1 24ωρο 

 ΣΥΝΟΛΟ 5  

  
Θ Υπθρεςία μετά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ με τθν ζγγραωθ παραγγελία τθσ δφναται να ορίςει διαωορετικά 

ςθμεία τοποκζτθςθσ των τουαλετϊν για λόγουσ δθμόςιασ υγείασ και διατθρεί το δικαίωμα να παραγγείλει 

μετακινιςεισ τουαλετϊν ςε άλλα ςθμεία, όποτε το κρίνει απαραίτθτο. Ο δε Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

ακολουκεί τισ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ και να προβαίνει άμεςα ςτισ μετακινιςεισ αυτζσ. 

 

Οι αυτόνομοι οικίςκοι χθμικϊν τουαλετϊν ςε τρζιλερ δφναται να τοποκετθκοφν ςε διάωορα ςθμεία των 

δθμοτικϊν κοινοτιτων τθσ Ακινασ για τθν κάλυψθ ζκτακτων αναγκϊν. Θ τοποκζτθςθ των οικίςκων ςε τρζιλερ 

κα εκτελείται φςτερα από ζγγραωθ εντολι τθσ Υπθρεςίασ. 

 

Επίςθσ πρζπει να λθωκεί υπόψθ, κατά τθν υποβολι των προςωορϊν των υποψθωίων αναδόχων, ότι θ 

Υπθρεςία δφναται να ηθτιςει τθν μίςκωςθ ζωσ και 5 τεμαχίων αυτόνομων οικίςκων τουαλετϊν ςε τρζιλερ 

εντόσ τθσ ίδιασ θμζρασ (πχ εκνικζσ εορτζσ, πολιτιςτικζσ και κρθςκευτικζσ εκδθλϊςεισ κλπ). 

 

 





 

 

Σελίδα 5 

 

Το οικονομικό αντικείμενο αναλυτεται κατωτζρω: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μον. 
Ροςό-

τθτα 

Τιμι Μίςκωςθσ 

€/ ΗΜΕΑ 

Τιμι 

Συντιρθςθσ €/ 

ΗΜΕΑ 

Τιμι         

€/ 

ΗΜΕΑ 

Συνολικι Δαπάνθ 

1 

Ωθμικζσ τουαλζτεσ ενθλίκων 55 

τεμάχια και αυτόνομοι 

μεταωερόμενοι οικίςκοι 

τουαλετϊν 5 τεμάχια 

ΗΜΕΑ 730 190,00* 610,00** 800,00 584.000,00 

2 

Αυτόνομοσ μεταωερόμενοσ 

οικίςκοσ τουαλετϊν ςε τρζιλερ - 

ζνα (1) τεμάχιο *** 

ΗΜΕΑ 150 165 185,00 350,00 52.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 636.500,00 

ΦΡΑ 24% 152.760,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΡΑΝΗ ΜΕ ΦΡΑ 789.260,00 

 

*Ενδεικτικό θμεριςιο κόςτοσ μίςκωςθσ ανά χθμικι  τουαλζτα ενθλίκων = 2€ (άνευ ΨΡΑ), δθλαδι 55 τεμάχια Ω 2€= 

110€/θμζρα.Ενδεικτικό θμεριςιο κόςτοσ μίςκωςθσ ανά μεταωερόμενο οικίςκο= 16€ (άνευ ΨΡΑ), δθλαδι 5 τεμάχια Ω 

16€= 80€/θμζρα. 

Άρα,  θ τιμι μίςκωςθσ ςε θμεριςια βάςθ είναι 110€/θμζρα + 80€/θμζρα =  190 €/θμζρα για 55 χθμικζσ τουαλζτεσ 

ενθλίκων και 5 αυτόνομουσ μεταφερόμενουσ οικίςκουσ τουαλετϊν. 

** Ενδεικτικό  θμεριςιο κόςτοσ ςυντιρθςθσ ανά χθμικι  τουαλζτα ενθλίκων = 7 € (άνευ ΨΡΑ), δθλαδι 55 τεμάχια Ω 7 = 

385 €/θμζρα.Ενδεικτικό  θμεριςιο κόςτοσ ςυντιρθςθσ ανά μεταωερόμενο οικίςκο= 45€ (άνευ ΨΡΑ), δθλαδι 5 τεμάχια Ω 

45€= 225€/θμζρα 

Άρα,  θ τιμι ςυντιρθςθσ ςε θμεριςια βάςθ είναι 385€/θμζρα + 225€/θμζρα = 610 €/θμζρα για55 χθμικζσ τουαλζτεσ 

ενθλίκων και 5 αυτόνομουσ μεταωερόμενουσ οικίςκουσ τουαλετϊν. 

***Ενδζχεται να ηθτθκεί  θ τοποκζτθςθ ζωσ και 5 αυτόνομων οικίςκων τουαλετϊν ςε τρζιλερ για μία θμζρα χωρίσ να 

τροποποιθκεί θ ποςότθτα των θμερϊν ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΡΑΝΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ 

Τιμι Μίςκωςθσ 

(Κ.Α. 6233.002 ) 

Τιμι Συντιρθςθσ (Κακαριςμόσ) 

(Κ.Α. 6262.009) 
Συνολικι Τιμι 

202.678,00 € 586.582,00 € 789.260,00 € 

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, ανζρχεται ςτο ποςό των 789.260,00€ ςυμπ/νου Ψ.Ρ.Α. 24% 
(προχπολογιςμόσ άνευ Ψ.Ρ.Α.: 636.500,00€ ). 

 

Τα προσ προμικεια είδθ και οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του 

Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 

 24955000-3  Xθμικζσ Τουαλζτεσ  
 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά 

αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 

 

Κάκε ενδιαωερόμενοσ οικονομικόσ ωορζασ μπορεί να ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία υποβάλλοντασ προςωορά για 

το ςφνολο των άρκρων του προχπολογιςμοφ, ςτο ςφνολο δε των ηθτοφμενων ποςοτιτων εκάςτου άρκρου. 

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διενζργειασ & Αξιολόγθςθσ που ςυγκροτείται 
ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 221 του Ν.4412/2016. 

Θ αναλυτικι περιγραωι ωυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ βρίςκεται ςτα Ραραρτιματα I, II 

III και IV τθσ διακιρυξθσ. 
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Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Ρροκιρυξθ υπό τθ μορωι Τυποποιθμζνου Εντφπου (TED) τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ κα 

αποςταλεί με θλεκτρονικά  μζςα για δθμοςίευςθ ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο τθσ Ρροκιρυξθσ ςφμβαςθσ κα καταχωριςτεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.). 

Θ Ρροκιρυξθ - Απόωαςθ Δθμάρχου (άρκρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010) κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον 

ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 

παραγράωου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010. 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, ενοποιθμζνο με τθ ςχετικι Απόωαςθ Δθμάρχου, κα 

καταχωριςτεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.), ςτθ διαδικτυακι πφλθ 

του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου κα λάβει Συςτθμικό Αρικμό και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθ διεφκυνςθ (URL): http://www.cityofathens.gr/  ςτθν διαδρομι : ΔΘΜΟΣ ΑΘΘΝΑΙΫΝ ► 

ΕΡΙΩΕΙΘΣΕΙΣ ► ΡΟΚΘΥΞΕΙΣ & ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΙ ► ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ  

 

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραωα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

Θ διακιρυξθ με τα Ραραρτιματά τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: 

ΡΑΑΤΗΜΑI  -  
 

ΤΕΩΝΙKHΕΚΘΕΣΘ 
 

ΡΑΑΤΗΜΑIΙ ΣΥΓΓΑΨΘ ΥΡΟΩΕΫΣΕΫΝ 
 

ΡΑΑΤΗΜΑΙΙΙ ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ   

ΡΑΑΤΗΜΑΙV ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΡΑΑΤΗΜΑV  -  
 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΡΑΑΤΗΜΑVI ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΫΝΕΡΙΣΤΟΛΫΝ 

ΡΑΑΤΗΜΑ VII ΕΥΫΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΨΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

ΡΑΑΤΗΜΑIX ΕΝΘΜΕΫΣΘΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣΡΟΣΫΡΙΚΫΝΔΕΔΟΜΕΝΫΝ 

 

 

Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ 

ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Ακθναίων.  

Δικαίωμα Συμμετοχισ 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και οι προχποκζςεισ και 

όροι ςυμμετοχισ, κακορίηονται ςτα ςχετικά άρκρα του τεφχουσ τθσ Διακιρυξθσ και ςτα Ραραρτιματά τθσ. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.cityofathens.gr/
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Γενικοί όροι 

 Εωαρμοςτζο εκνικό δίκαιο: ο Ν. 4412/2016 (ΨΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Α': Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 

Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει, κακϊσ και ο Αςτικόσ Κϊδικασ όπωσ ιςχφει. 

 «Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ» που κα καλφπτει εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ,  θ οποία κα καλφπτει το 

2% (δφο) τοισ εκατό (%) του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ χωρίσ τον Ψ.Ρ.Α, ποςοφ των δϊδεκα χιλιάδων 

επτακοςίων τριάντα ευρϊ (12.730,00€)         

  «Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ» που κα καλφπτει ποςό ίςο με ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) 

χωρίσ Φ.Ρ.Α,  επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (του προχπολογιςμοφ).  

 Εναλλακτικζσ προςωορζσ δεν επιτρζπονται. 

 Ρλθροωορίεσ, ζντυπα, κακϊσ και διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, μποροφν να λάβουν οι 

ενδιαωερόμενοι από το τμιμα Διαδικαςιϊν Σφναψθσ Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Δ/νςθσ Ρρομθκειϊν & 

Αποκθκϊν του Διμου Ακθναίων, Κων/νου Ραλαιολόγου 9, 1οσ όροωοσ, πλθροωορίεσ Νόνα Ελζνθ, τθλ: 213-

2082910, e-mail: ele.nona@athens.gr,  κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

Ρλθροωορίεσ και διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν τεχνικι μελζτθ τθσ διακιρυξθσ, μποροφν να λάβουν οι 

ενδιαωερόμενοι από τθ Δ/νςθ Κακαριότθτασ-Ανακφκλωςθσ, Τμιμα Μελετϊν, Σχεδιαςμοφ, Ρρογραμματιςμοφ 

Διοικ. Υποςτιρ. και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, πλθροωορίεσ κ. Αργφριοσ άπτθσ, τθλ: 210-3402432, e-mail: 

n. arg.raptis@athens.gr, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

 

Για ό,τι δεν προβλζωκθκε ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ που αναωζρονται ςτθν παροφςα και για ό,τι δεν 

αναωζρεται αναλυτικά ιςχφουν τα ςχετικά άρκρα του τεφχουσ τθσ Διακιρυξθσ. 

                                 

                                                                               

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ. ΜΡΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ele.nona@athens.gr
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ 

 

ΔΗΜΟΥ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

 

ΟΟΙ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ  

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΑΝΟΙΚΤΘΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΪΘΣ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, ΑΝΫ 

ΤΫΝ ΟΙΫΝ ΓΙΑ THN 

‘Μίςκωςθ & Κακαριςμόσ Κινθτϊν Συςτθμάτων Ατομικισ  Υγιεινισ (WC)» 

 
ΕΚΤΙΜΫΜΕΝΘ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ: 

789.260,00 € ΣΥΜΡ/ΝΟΥ Ψ.Ρ.Α.24% 

(636.500,00€ ΑΝΕΥ Ψ.Ρ.Α.24%) 
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1.  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

1.1.Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΑΘΘΝΑΙΫΝ 

Αρικμόσ Ψορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Ψ.Μ.) 090025537 

Κωδικόσ Θλεκτρονικισ Τιμολόγθςθσ 1007.Ε84501.00002 

Ταx/κι δ/νςθ ΛΙΟΣΙΫΝ 22 

Ρόλθ ΑΘΘΝΑ, T.K. 104 38 

Ωϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS GR 300– EL 303 

Τθλζωωνο 2132082910 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.cityofathens.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροωορίεσ 

Δ/νςθ Ρρομθκειϊν & Αποκθκϊν 

 Τμιμα Διαδικαςιϊν Σφναψθσ Δθμοςίων Συμβάςεων 
t.dimosion.symvaseon@athens.gr 

 Ελζνθ Νόνα 
ele.nona@athens.gr 

 
 

 
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Ακθναίων μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ 
(Υποτομζασ ΟΤΑ – ΟΤΑ Α’ Βακμοφ). 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr 

του ΟΡΣ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροωοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ 

και Υπθρεςίεσ (εωεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ 

www.promitheus.gov.gr  του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

γ) Ρεραιτζρω πλθροωορίεσ είναι διακζςιμεσ από: 

τθν προαναωερκείςα διεφκυνςθwww.promitheus.gov.grκαι ςτθ διεφκυνςθ http://www.cityofathens.gr 

 

Στοιχεία επικοινωνίασ φορζων υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

Δ/νςθ Κακαριότθτασ-Ανακφκλωςθσ 

 Τμιμα Μελετϊν, Σχεδιαςμοφ, Ρρογραμματιςμοφ, Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ και Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ, άπτθσ Αργφριοσ τθλ. 210-3402432 

                    email: arg.raptis@athens.gr 
 
 
                    

1.2.   Στοιχεία Διαγωνιςμοφ 

1.2.1 Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27  παρ. 1 του ν. 4412/16, με χριςθ τθσ 

πλατωόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του ςυςτιματοσ, φςτερα από το χρονικό διάςτθμα των τριάντα πζντε (35) 

http://www.cityofathens.gr/
mailto:t.dimosion.symvaseon@athens.gr
mailto:k.palli@athens.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.cityofathens.gr/
mailto:arg.raptis@athens.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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θμερϊν, από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςτολισ του Τυποποιθμζνου Εντφπου Ρροκιρυξθσ ςτθν 

Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 

 
1.2.2Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
Ψορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Ακθναίων. 

Θ δαπάνθ ζχει προχπολογιςκεί ςτο ποςό των 789.260,00€. ςυμπεριλαμβανομζνου του Ψ.Ρ.Α. 24% και κα 
βαρφνει τθν με ΚΑ 6233.002 και ΚΑ 6233.009 Φ20 ςχετικι πίςτωςθ προχπολογιςμοφ των οικονομικϊν ετϊν 
2023, 2024 & 2025 
 
Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχουν εκδοκεί: 

 αρ. πρωτ. 209304/27-07-2022(ΑΔΑΜ:22REQ011022347 2022-07-28, ΑΔΑ:6ΫΩΘΫ6Μ-1ΥΡ) Απόωαςθ 
Δζςμευςθσ  για τθ δζςμευςθ ςυνολικοφ ποςοφ 202.678,00 € που κα καταλογιςτεί ςτον 
ΚΑ.6233.002/Ψ.20/Δ.25 «Μιςκϊματα Τουαλετϊν » και αναλφεται ωσ εξισ: 79.899,40€ το ο.ζ.2023, 
101.339,00€ το ο.ζ.2024,  21.439,60€ για το ο.ζ. 2025 

 αρ.πρωτ. 219430/7-08-2022 (ΑΔΑ:61ΘΑΫ6Μ-Θ43) Βεβαίωςθ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ 2023,2024,2025 για 
τθ πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ ςτον ΚΑ 6233.002 Ψ.20 Δ25 «Μιςκϊματα Τουαλετϊν» ςυνολικοφ ποςοφ 
202.678,00€   

 αρ. πρωτ. 209305/27-07-2022(ΑΔΑΜ:22REQ011022390 2022-07-28, ΑΔΑ:68Γ2Ϋ6Μ-ΜΥΙ) Απόωαςθ 
Δζςμευςθσ  για τθ δζςμευςθ ςυνολικοφ ποςοφ 586.582,00 € που κα καταλογιςτεί ςτον 
ΚΑ.6262.009/Ψ.20/Δ.25 «Συντιρθςθ τουαλετϊν » και αναλφεται ωσ εξισ: 224.458,60€ το ο.ζ.2023, 
293.291,00€ το ο.ζ.2024,  68.832,40€ για το ο.ζ. 2025 

 αρ.πρωτ. 220322/8-08-2022 (ΑΔΑ:6ΑΩ1Ϋ6Μ-ΓΒΟ) Βεβαίωςθ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ 2023,2024,2025 για 
τθ πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ ςτον ΚΑ 6262.009 Ψ.20 Δ25 «Συντιρθςθ τουαλετϊν» ςυνολικοφ ποςοφ 
586.582,00€   
 

1.3.  Συνοπτικι περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Αντικείμενο τθσ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ Ρρομικειασ και Ραροχισ Υπθρεςιϊν (Μεικτι Σφμβαςθ), είναι: 
θ «ΜΙΣΘΩΣΗ & ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ  ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  (WC)», ειδικότερα δε ςε 

Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ, κακαριςμοφ και μίςκωςθσ 60 χθμικϊν τουαλετϊν και ενόσ τρζιλερ με αυτόνομο 

οικίςκο χθμικϊν τουαλετϊν, που κα τοποκετθκοφν και κα λειτουργοφν ςε επιλεγμζνα ςθμεία τθσ τουριςτικισ 

και εμπορικισ ηϊνθσ τθσ πόλθσ των Ακθνϊν και ςε ςθμεία των Δθμοτικϊν Κοινοτιτων, που δεν υωίςτανται 

υποδομζσ αποχζτευςθσ και φδρευςθσ.  

Συγκεκριμζνα, αωορά ςτθ μίςκωςθ και κακαριςμό ζωσ και 60 χθμικϊν τουαλετϊν (55 αωοροφν 

τουαλζτεσ ενθλίκων και οι 5 αυτόνομουσ προκαταςκευαςμζνουσ μεταωερόμενουσ οικίςκουσ) για χρονικό 

διάςτθμα 730 θμερϊν και αυτόνομου οικίςκου τουαλετϊν ςε τρζιλερ για χριςθ ζωσ 150 ωορζσ (1ωορά=1 

αυτόνομοσ οικίςκοσ για χριςθ 1 θμζρασ)μζςα ςτο διάςτθμα των 730 θμερϊν που κα τοποκετθκοφν ςε 

επιλεγμζνα ςθμεία-ηϊνεσ τθσ πόλθσ των Ακθνϊν που παρουςιάηουν προβλιματα με τθν δθμόςια υγιεινι και 

τθν εικόνα τθσ πόλθσ και ςε ςθμεία που δεν υωίςτανται υποδομζσ αποχζτευςθσ και φδρευςθσ, αλλά υπάρχει 

ανάγκθ για παροχι υπθρεςιϊν δθμόςιων τουαλετϊν λόγω τθσ υψθλισ επιςκεψιμότθτασ. Ππωσ επίςθσ και ςε 

ςθμεία που οι υπάλλθλοι των τεχνικϊν υπθρεςιϊν του Διμου εκτελοφν εργαςίεσ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ. 

Θ υπθρεςία κρίνεται αναγκαία για τθν αναβάκμιςθ τθσ τουριςτικισ, εμπορικισ και πολιτιςτικισ 

υποδομισ τθσ Ρρωτεφουςασ κακϊσ και για τθν προςταςία τθσ Δθμόςιασ υγείασ τόςο των δθμοτϊν και 

επιςκεπτϊν  αλλά και των υπαλλιλων μασ.  Τα ακριβι ςθμεία τοποκζτθςθσ κα γνωςτοποιθκοφν ςτον Ανάδοχο 

με τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ και κα ευρίςκονται όλα εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου Ακθναίων. 

 

Θ δαπάνθ ζχει προχπολογιςκεί ςτο ποςό των 789.260,00€. ςυμπεριλαμβανομζνου του Ψ.Ρ.Α. 24% και κα 

βαρφνει τθν με ΚΑ 6233.002 και ΚΑ 6233.009 Φ20 ςχετικι πίςτωςθ προχπολογιςμοφ των οικονομικϊν ετϊν 

2023, 2024 & 2025. 
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Θ παροφςα ςφμβαςθ αωορά μεικτι ςφμβαςθ υπθρεςιϊν και προμθκειϊν (μιςκϊςεων), όπου το κφριο 

αντικείμενο κακορίηεται από τθν υψθλότερθ εκτιμϊμενθ αξία μεταξφ των αντίςτοιχϊν επιμζρουσ ςυμβάςεων 

(άρκρο 4 παρ.2 Ν.4412/2016). Θ αξία τθσ ςφμβαςθσ ςφμωωνα με τθ μελζτθ αναλφεται ςε 473.050,00€ (πλζον 

ΨΡΑ) για υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ και ςε 163.450,00€ (πλζον ΨΡΑ) για μίςκωςθ του 

εξοπλιςμοφ.  

 

Τα ενδεικτικά ςθμεία που προβλζπεται να τοποκετθκοφν οι τουαλζτεσ εντόσ των διοικθτικϊν ορίων 

των Δθμοτικϊν Κοινοτιτων του Διμου Ακθναίων αναωζρονται ωσ εξισ: 

 

Α/Α ΣΘΜΕΙΑ 
ΑΙΘΜΟΣ  

WC 
ΫΑΙΟ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

1 ΔΕΛΛΘΓΙΑΝΝΘ ΕΝΑΝΤΙ ΟΣΕ-ΡΛ.ΣΑΜΟΥ 1 24ωρο 

2 ΡΛ. ΚΛΑΥΘΜΫΝΟΣ & ΡΑΡΑΘΓΟΡΟΥΛΟΥ 3 24ωρο 

3 ΡΛ. ΤΑΜΡΕ 1 24ωρο 

4 ΟΔΟΣ ΑΜΟΔΙΟΥ 1 24ωρο 

5 ΚΑΛΛΙΟΘΣ 42 2 24ωρο 

6 Λ.ΒΑΣΙΛΙΣΣΘΣ ΟΛΓΑΣ (ΗΑΡΡΕΙΟ) 2 24ωρο 

7 ΡΕΙΑΙΫΣ & ΣΟΨΟΚΛΕΟΥΣ 2 24ωρο 

8 ΣΚΟΡΕΤΕΑΣ & ΚΟΝΙΑΘ 1 24ωρο 

9 ΡΛ.ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ (ΡΙΑΤΣΑ ΤΑΞΙ) 2 24ωρο 

10 ΡΑΚΙΝΓΚ ΔΫΑΣ  ΣΤΑΤΟΥ 2 24ωρο 

11 ΡΕΙΑΙΫΣ &ΡΕΤΟΥ ΑΛΛΘ (ΣΕΑΨΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΘΤΘΙΟ) 1 24ωρο 

12 ΙΕΑ ΟΔΟΣ     94 2 24ωρο 

13 ΡΛ.ΗΫΟΔΟΩΟΥ ΡΘΓΘΣ (ΑΚΑΔΘΜΙΑΣ ) 2 24ωρο 

14 ΤΙΜΟΘΕΟΥ & ΛΑΣΚΟΥ 1 24ωρο 

15 ΟΥΛΫΨ ΡΑΛΜΕ ( ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΛΣΟΥΣ ) 2 24ωρο 

16 ΡΕΙΨΕΙΑΚΟΣ ΨΙΛΟΡΑΡΡΟΥ 2 24ωρο 

17 ΣΑΛΑΜΙΝΙΑΣ (ΣΜΑ ΜΕΤΑΜΟΨΫΣΘΣ ) 1 24ωρο 

18 ΣΥΑΚΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΚΫΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΡΟΛΕΫΣ 1 24ωρο 

19 ΓΕΨΥΑ ΡΟΥΛΟΡΟΥΛΟΥ 1 24ωρο 

20 ΡΛ.ΟΣΙΑΣ ΞΕΝΘΣ (ΣΤΑΘΜΟΣ Κ.ΡΑΤΘΣΙΑ ΟΡΙΣΘΕΝ ΕΚΚΛΘΣΙΑΣ) 2 24ωρο 

21 ΑΩΑΝΫΝ&ΙΫΝΙΑΣ (ΣΤΑΣΘ ΥΡΕΑΣΤΙΚΫΝ ΛΕΫΨΟΙΫΝ ) 1 24ωρο 

22 ΛΟΨΟΣ ΡΑΤΑΤΣΟΥ (ΡΙΑΤΣΑ ΤΑΞΙ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ ) 1 24ωρο 

23 ΡΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ 1 24ωρο 

24 ΜΑΥΫΜΑΤΑΙΫΝ (ΡΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΕΫΣ ) 2 24ωρο 

25 ΚΑΤΕΩΑΚΘ & ΜΕΣΟΓΕΙΫΝ 2 24ωρο 

26 ΓΕΨΥΑ ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΙ 2 24ωρο 

27 ΑΛΣΟΣ ΡΟΜΡΟΝΑ 2 24ωρο 

28 ΙΕΑ ΟΔΟΣ 94 1 24ωρο 

29 ΑΓ.ΡΟΛΥΚΑΡΟΥ 73 & ΩΑΤΕΓΑΤΫΝ 1 24ωρο 

30 ΕΚΚΛΘΣΙΑ ΑΓ. ΡΟΛΥΚΑΡΟΥ 2 24ωρο 

31 ΜΟΝΑΣΤΘΙΟΥ 125 ΑΚΑΔΘΜΙΑ ΡΛΑΤΫΝΟΣ 1 24ωρο 

32 ΝΑΥΤΙΚΟΥ & ΕΥΚΑΛΥΡΤΫΝ 1 24ωρο 

33 ΛΕΫΨΟΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΑΣ (ΜΕΤΟ ΑΜΡΕΛΟΚΘΡΫΝ ) 1 24ωρο 
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34 ΡΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ (ΡΛΕΥΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ) 2 24ωρο 

35 ΑΙΟΛΟΥ  & ΛΥΚΟΥΓΟΥ 1 24ωρο 

36 ΜΑΑΣΛΘ & ΡΑΤΕΑ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ) 1 24ωρο 

37 ΡΛ.ΚΑΛΛΙΓΑ (ΚΑΑΜΑΝΛΑΚΘ) 1 24ωρο 

 ΣΥΝΟΛΟ 55  

 

Α/Α ΣΘΜΕΙΑ 
Αρικμόσ 

ΟΙΚΙΣΚΫΝ 
ΫΑΙΟ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

1 ΑΚΟΡΟΛΘ 1 24ωρο 

2 ΚΑΛΛΙΜΑΜΑΟ 1 24ωρο 

3 ΕΜΟΥ & ΡΕΙΑΙΫΣ 1 24ωρο 

4 ΛΥΚΑΒΘΤΤΟΣ 1 24ωρο 

5 ΡΑΚΟ ΙΗΑΘ 1 24ωρο 

 ΣΥΝΟΛΟ 5  

  
Θ Υπθρεςία μετά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ με τθν ζγγραωθ παραγγελία τθσ δφναται να ορίςει διαωορετικά 
ςθμεία τοποκζτθςθσ των τουαλετϊν για λόγουσ δθμόςιασ υγείασ και διατθρεί το δικαίωμα να παραγγείλει 
μετακινιςεισ τουαλετϊν ςε άλλα ςθμεία, όποτε το κρίνει απαραίτθτο. Ο δε Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
ακολουκεί τισ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ και να προβαίνει άμεςα ςτισ μετακινιςεισ αυτζσ. 
 
Οι αυτόνομοι οικίςκοι χθμικϊν τουαλετϊν ςε τρζιλερ δφναται να τοποκετθκοφν ςε διάωορα ςθμεία των 
δθμοτικϊν κοινοτιτων τθσ Ακινασ για τθν κάλυψθ ζκτακτων αναγκϊν. Θ τοποκζτθςθ των οικίςκων ςε τρζιλερ 
κα εκτελείται φςτερα από ζγγραωθ εντολι τθσ Υπθρεςίασ. 
 
Επίςθσ πρζπει να λθωκεί υπόψθ, κατά τθν υποβολι των προςωορϊν των υποψθωίων αναδόχων, ότι θ 

Υπθρεςία δφναται να ηθτιςει τθν μίςκωςθ ζωσ και 5 τεμαχίων αυτόνομων οικίςκων τουαλετϊν ςε τρζιλερ 

εντόσ τθσ ίδιασ θμζρασ (πχ εκνικζσ εορτζσ, πολιτιςτικζσ και κρθςκευτικζσ εκδθλϊςεισ κλπ). 

 
 
Το οικονομικό αντικείμενο αναλυτεται κατωτζρω: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μον. 
Ροςό-
τθτα 

Τιμι Μίςκωςθσ 
€/ ΗΜΕΑ 

Τιμι 
Συντιρθςθσ €/ 

ΗΜΕΑ 

Τιμι         
€/ 

ΗΜΕΑ 
Συνολικι Δαπάνθ 

1 

Ωθμικζσ τουαλζτεσ ενθλίκων 55 
τεμάχια και αυτόνομοι 
μεταωερόμενοι οικίςκοι 
τουαλετϊν 5 τεμάχια 

ΗΜΕΑ 730 190,00* 610,00** 800,00 584.000,00 

2 
Αυτόνομοσ μεταωερόμενοσ 
οικίςκοσ τουαλετϊν ςε τρζιλερ - 
ζνα (1) τεμάχιο *** 

ΗΜΕΑ 150 165 185,00 350,00 52.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 636.500,00 

ΦΡΑ 24% 152.760,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΡΑΝΗ ΜΕ ΦΡΑ 789.260,00 





 

 

Σελίδα 15 

 

 
*Ενδεικτικό θμεριςιο κόςτοσ μίςκωςθσ ανά χθμικι  τουαλζτα ενθλίκων = 2€ (άνευ ΨΡΑ), δθλαδι 55 τεμάχια Ω 2€= 
110€/θμζρα.Ενδεικτικό θμεριςιο κόςτοσ μίςκωςθσ ανά μεταωερόμενο οικίςκο= 16€ (άνευ ΨΡΑ), δθλαδι 5 τεμάχια Ω 
16€= 80€/θμζρα. 
Άρα,  θ τιμι μίςκωςθσ ςε θμεριςια βάςθ είναι 110€/θμζρα + 80€/θμζρα =  190 €/θμζρα για 55 χθμικζσ τουαλζτεσ 
ενθλίκων και 5 αυτόνομουσ μεταφερόμενουσ οικίςκουσ τουαλετϊν. 
** Ενδεικτικό  θμεριςιο κόςτοσ ςυντιρθςθσ ανά χθμικι  τουαλζτα ενθλίκων = 7 € (άνευ ΨΡΑ), δθλαδι 55 τεμάχια Ω 7 = 
385 €/θμζρα.Ενδεικτικό  θμεριςιο κόςτοσ ςυντιρθςθσ ανά μεταωερόμενο οικίςκο= 45€ (άνευ ΨΡΑ), δθλαδι 5 τεμάχια Ω 
45€= 225€/θμζρα 
Άρα,  θ τιμι ςυντιρθςθσ ςε θμεριςια βάςθ είναι 385€/θμζρα + 225€/θμζρα = 610 €/θμζρα για55 χθμικζσ τουαλζτεσ 
ενθλίκων και 5 αυτόνομουσ μεταωερόμενουσ οικίςκουσ τουαλετϊν. 
***Ενδζχεται να ηθτθκεί  θ τοποκζτθςθ ζωσ και 5 αυτόνομων οικίςκων τουαλετϊν ςε τρζιλερ για μία θμζρα χωρίσ να 
τροποποιθκεί θ ποςότθτα των θμερϊν ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΡΑΝΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ 

Τιμι Μίςκωςθσ 
(Κ.Α. 6233.002 ) 

Τιμι Συντιρθςθσ (Κακαριςμόσ) 
(Κ.Α. 6262.009) 

Συνολικι Τιμι 

202.678,00 € 586.582,00 € 789.260,00 € 

 
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, ανζρχεται ςτο ποςό των 789.260,00€ ςυμπ/νου Ψ.Ρ.Α. 24% 
(προχπολογιςμόσ άνευ Ψ.Ρ.Α.: 636.500,00€ ). 

 
Τα προσ προμικεια είδθ και οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του 
Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 

 24955000-3  Xθμικζσ Τουαλζτεσ  
 
1.3.2 Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςωορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 

 

Κάκε ενδιαωερόμενοσ οικονομικόσ ωορζασ μπορεί να ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία υποβάλλοντασ προςωορά για 
το ςφνολο των άρκρων του προχπολογιςμοφ, ςτο ςφνολο δε των ηθτοφμενων ποςοτιτων εκάςτου άρκρου. 
 

Αναλυτικι περιγραωι του ωυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, δίνονται ςτα ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ  κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ 

εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν, και ιδίωσ: 

1.  του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

2.  του ν. 4430/2016 (Αϋ205) «Κοινωνικι και Αλλθλζγγυα Οικονομία και ανάπτυξθ των φορζων τθσ και 
άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,  

3.  του ν. 4912/2022 (Αϋ59) «Ενιαία Αρχι Δθμοςίων υμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ του Τπουργείου 
Δικαιοςφνθσ», 

4.  του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ 
ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ”, 

5.  του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό υνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
υνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ 
των άρκρων 324-337, 
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6.  του Ν.4685/2020 Εκςυγχρονιςμόσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ, ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι 
νομοκεςία των Οδθγιϊν 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
και λοιπζσ διατάξεισ, 

7.  του ν. 4635/2019 (Α’167) «Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 85 επ., 
8.  του ν.4624/2019 (ΨΕΚ Αϋ137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα 

εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ 
Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

9.  του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαωάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37,  

10.  του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ 
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ 
διατάξεισ», 

11. του ν. 4555/2018 (Αϋ133) «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ αυτοδιοίκθςθσ – 
Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ – Ενίςχυςθ τθσ υμμετοχισ – Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ 
λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι) - Ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου 
οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΑ - Ρυκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία 
άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ 
διατάξεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ», 

12. του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία 
των ωυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν 
ελεφκερθ κυκλοωορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ 
Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαωζρον για τον ΕΟΩ) OJ L 
119, 

13. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εωαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»  

14. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

15. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

16. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

17. του άρκρου 68 του ν.3863/2010 «Νζο Αςφαλιςτικό φςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ 
εργαςιακζσ ςχζςεισ» (Α’ 115), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

18. του ν.3852/2010 (Ψ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Αϋ), “Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ”, 

19. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

20. του ν. 3463/2006 (Ψ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Αϋ), “Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων” (άρκρο 
209), όπωσ αναδιατυπϊκθκε και ιςχφει ςφμωωνα με το άρκρο 22 παρ. 3 του ν. 3536/2007 (Ψ.Ε.Κ. 
42/23-2-2007, τ. Αϋ) “Ειδικζσ ρυκμίςεισ κεμάτων μεταναςτευτικισ πολιτικισ και λοιπϊν ηθτθμάτων 
αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ”, 

21. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ», 

22. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Ψόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ», 
23. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ 

των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,  
24. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”, 
25. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.», 
26. του π.δ 80/2016 (Αϋ 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 

ιςχφει, 
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27. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραωα και 
ςτοιχεία”, 

28. τθσ Υ.Α. 76928/13.07.2021 ΚΥΑ (3075 Βϋ), φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ 
του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ 
και Ανάπτυξθσ», 

29. τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόωαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων  και Ϊθωιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν 
ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων 
και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)», 

30. τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 
Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44), 

31. τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων», 

32. τθσ υπ’ αρικμ. 81381/30555 Απόωαςθσ Γ.Γ. Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ (ΨΕΚ 3812/28.11.2016, 
τ.Βϋ) «Ζγκριςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ του Διμου Ακθναίων Αττικισ», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, 

33. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναωζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςωαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και ωορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναωζρονται 
ρθτά παραπάνω, 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

1. το με αρικμ. πρωτ 205853/22-07-2022(ΑΔΑΜ:22REQ0011022280 2022-07-28) Ρρωτογενζσ αιτιμα του Τμιματοσ 
Μελετϊν , Σχεδιαςμοφ, Ροργραμματιςμοφ, Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Δ/νςθσ 
Κακαριότθτασ Ανακφκλωςθσ. 

2. το υπ’ αρικμ 222451/11-08-2022  διαβίβαςτικό αιτιματοσ του Τμιματοσ Τμιματοσ Μελετϊν,Σχεδιαςμοφ, 
Ρρογραμματιςμοφ , Διοικθτικισ Υποςτθριξθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Δ/νςθσ Κακαριότθτασ 
Ανακφκλωςθσ. 
 

 
 

1.5. Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

Θ  προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ανζρχεται ςε τριάνταπζντε (35) θμερολογιακζσ θμζρεσ, ςφμωωνα με 

τα οριηόμενα ςτο άρκρο 27 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςτολισ του 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Ρροκιρυξθσ ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςωορϊν κα οριςκοφν ςτθν προβλεπόμενθ, βάςει του 

άρκρου 58 παρ.1β του Ν.3852/2010, Απόωαςθ Δθμάρχου. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατωόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ: 

http://www.promitheus.gov.gr, μετά τθν παρζλευςθ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των προςωορϊν. 

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

ςτο Σφςτθμα. 

1.6.   Δθμοςιότθτα 
Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ υπό τθ μορωι ΤυποποιθμζνουΕντφπου τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ κα 

αποςταλεί με θλεκτρονικά  μζςα για δθμοςίευςθ ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
http://www.promitheus.gov.gr/
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Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο τθσ Ρροκιρυξθσ ςφμβαςθσ κα καταχωριςτεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.). 

Θ Απόωαςθ Δθμάρχου (άρκρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010) κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον 

ιςτότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 

παραγράωου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010. 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, ενοποιθμζνο με τθ ςχετικι Απόωαςθ Δθμάρχου,κα καταχωριςτεί 

ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.), ςτθ διαδικτυακι πφλθ του ΟΡΣ 

Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου κα λάβει Συςτθμικό Αρικμό και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθ διεφκυνςθ (URL): http://www.cityofathens.gr/ ςτθν διαδρομι : ΔΘΜΟΣ ΑΘΘΝΑΙΫΝ ► 

ΕΡΙΩΕΙΘΣΕΙΣ ► ΡΟΚΘΥΞΕΙΣ & ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΙ► ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ 

. 

1.7   Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί ωορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον επιλεγοφν,  τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςωαλιςτικισ και 

εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι 

διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 

Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ 

δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ1, 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 

αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαωυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροωοριϊν που ζχουν 

χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.cityofathens.gr/
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2.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
Τα ζγγραωα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ2 είναι τα ακόλουκα: 

            α)Θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εωθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ, 

     β)το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ ,ΕΕΕΣ), 

           γ) Θ παροφςα Διακιρυξθ  και τα κάτωκι Ραραρτιματά τθσ: 

 
ΡΑΑΤΗΜΑI  -  
 

ΤΕΩΝΙKHΕΚΘΕΣΘ 
 

ΡΑΑΤΗΜΑIΙ ΣΥΓΓΑΨΘ ΥΡΟΩΕΫΣΕΫΝ 
 

ΡΑΑΤΗΜΑΙΙΙ ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ   

ΡΑΑΤΗΜΑΙV ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΡΑΑΤΗΜΑV  -  
 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΡΑΑΤΗΜΑVI ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΫΝΕΡΙΣΤΟΛΫΝ 

ΡΑΑΤΗΜΑ VII ΕΥΫΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΨΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

ΡΑΑΤΗΜΑIX ΕΝΘΜΕΫΣΘΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣΡΟΣΫΡΙΚΫΝΔΕΔΟΜΕΝΫΝ 

 
 δ) Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροωορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ 

προδιαγραωζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 
 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ 

οι ανταλλαγζσ πλθροωοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατωόρμασ του 

Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr. 

Θ διαδικαςία επικοινωνίασ3, ενθμζρωςθσ και διακίνθςθσ εγγράωων πραγματοποιείται μζςω του 

υποςυςτιματοσ κατά περίπτωςθ, με: 

 Τθν αποςτολι ι κοινοποίθςθ ςχετικϊν ςτοιχείων με μθνφματα μζςω τθσ θλεκτρονικισ περιοχισ και 

λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» τθσ παροφςασ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

 Τθν ανάρτθςθ ςχετικϊν ςτοιχείων από τθν Ανακζτουςα αρχι ςτθν θλεκτρονικιπεριοχικαι ιδίωσ ςτα 

ςυνθμμζνα τθσπαροφςασ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

 Τθν υποβολι ςχετικϊν ςτοιχείων από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ ςτθν θλεκτρονικι περιοχι και ιδίωσ 

ςτα ςυνθμμζνα τθσ ςχετικισ απάντθςθσ (ενδεικτικά αναωζρεται θ προςωορά) του οικονομικοφ ωορζα 

ςτθν θλεκτρονικι διαδικαςία. Θ απάντθςθ αποτελεί χωριςτι ςχετικι θλεκτρονικι περιοχι για κάκε 

οικονομικό ωορζα. Ο ςχετικόσ θλεκτρονικόσ χϊροσ περιλαμβάνει  

τουσ (υπο)ωακζλουσ: 

                                                           
2
Ϋσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του άρκρου 2 του ν. 

4412/2016 νοείται κάκε ζγγραωο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α./Α.Ψ. με ςκοπό να περιγράψει ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ 
ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 63 και 293, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του 
άρκρου 62, τθσ περιοδικισ ενδεικτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 291, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, των τεχνικϊν 
προδιαγραωϊν, του περιγραωικοφ εγγράωου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για τθν προςκόμιςθ των εγγράωων από τουσ 
υποψθωίουσ και τουσ προςωζροντεσ, των πλθροωοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράωων. Επίςθσ, ςτθν 
ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ι θ πρόςκλθςθ ςε διαπραγμάτευςθ ςτισ οποίεσ αναωζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραωο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροωορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των Ραραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραωι υποχρεϊςεων 
που περιλαμβάνει και τισ εωαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραωζσ 
3
Ρρβλ. άρκρο 9 παρ. 1  τθσ Υπουργικισ Απόωαςθσ Αρικμ. 64233/2021 (ΨΕΚ 2453 Βϋ/08.06.2021) 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςωορά» 

 «Οικονομικι Ρροςωορά» 

 

Τα ςχετικά ςτοιχεία αποςτολισ, κοινοποίθςθσ, υποβολισ ι ανάρτθςθσ που αποτυπϊνονται ςτισ αντίςτοιχεσ 

οκόνεσ τθσ διεπαωισ του χριςτθ, και ειδικότερα ο καταγεγραμμζνοσ χρόνοσ αυτϊν, αποτελοφν απόδειξθ 

επικοινωνίασ και διακίνθςθσ εγγράωων μζςω του Υποςυςτιματοσ.  

Οι ςχετικζσ προκεςμίεσ αρχίηουν τθν επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναωερκείςασ κατά περίπτωςθ αποςτολισ, 

κοινοποίθςθσ ι υποβολισ και εάν δεν ορίηεται διαωορετικι ϊρα ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ  

λιγουν όταν περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, 

όταν περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. Ειδικότερα θ κοινοποίθςθ 

πραγματοποιείται μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» τθσ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ. Θ επιτυχισ αποςτολι μθνφματοσ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» λογίηεται και ωσ 

επιτυχισ παραλαβι του από τον αποδζκτθ. 

 
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ πριν 

τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, 

ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατωόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι 

προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσwww.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  

Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροωοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 

ςφςτθμα οικονομικοφσ ωορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 

χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 

ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων που υποβάλλονται είτε με 

άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν 

εξετάηονται. Ουδείσ οικονομικόσ ωορζασ δφναται να επικαλεςκεί προωορικζσ απαντιςεισ οργάνων τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροωορίεσ/διευκρινίςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ παρζχονται μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» τθσ παροφςασ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ και τθσ ανάρτθςθσ αυτϊν ςτθ 

ςχετικι θλεκτρονικι περιοχι ςυνθμμζνων αυτισ, προκειμζνου να είναι ελεφκερα προςβάςιμεσ μζςω τθσ 

Διαδικτυακισ Ρφλθσ του Συςτιματοσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, με απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου, παρατείνει τθν προκεςμία 

παραλαβισ των προςωορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ να μποροφν να λάβουν 

γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροωοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςωορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροωορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό ωορζα 

ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν απότθ λιξθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ 

υποβολισ προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ υωίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροωοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροωορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 

κατάλλθλων προςωορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

Σε ςυνζχεια των ανωτζρω, οιαδιποτε ουςιϊδθσ τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ 

(π.χ.αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ λιξθσ υποβολισ, κακϊσ και κάκε άλλθ ςθμαντικι 

αλλαγι των εγγράωων τθσ ςφμβαςθσ), θ Ανακζτουςα Αρχι οωείλει να λάβει το ςφνολο των απαραίτθτων 

δθμοςιεφςεων, οφτωσ ϊςτε να ενθμερωκοφν όχι μόνο όςοι ζχουν υποβάλει ιδθ προςωορά αλλά και λοιποί 

http://www.promitheus.gov.gr/
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οικονομικοί ωορείσ, οι οποίοι μετά τθν προαναωερκείςα αλλαγι ςτθν θμερομθνία υποβολισ πικανόν να 

εκδθλϊςουν ενδιαωζρον για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία.  

Στθν περίπτωςθ αυτι, θ Ανακζτουςα Αρχι οωείλει καταρχάσ να αποςτείλει προσ τθν Ε.Ε.Ε.Ε. το Τυποποιθμζνο 

Ζντυπο Διορκωτικισ Ρροκθρυξθσ, ςφμωωναμε τα άρκρα 63 και 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και εν ςυνεχεία, να 

προβεί ςτισ ςχετικζσ δθμοςιεφςεισ ςε εκνικό επίπεδο4. 

2.1.4 Γλϊςςα 
Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν προδικαςτικζσ προςωυγζσ 

υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με τθ 

μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και δικαιολογθτικά εωαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που 

κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188)5. Τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραωα ςυνοδεφονται από μετάωραςι τουσ 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε 

από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραωο(Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 

4412/2016). 

Ενθμερωτικά και τεχνικά ωυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι 

ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ 

τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι απαραίτθτθ θ μετάωραςι 

τουσ, μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάωραςθ ςτθν 

ελλθνικι. 

Κάκε μορωισ επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του Αναδόχου, κα γίνονται 

υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράωων2.2.2. (εγγφθςθ ςυμμετοχισ)και 4.1.(εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ) 

εκδίδονται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςωαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των 

περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - 

μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν το 

δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί 

παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράωων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζωονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον 

υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό ωορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν ωορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ 

τθσ παραπάνω παραγράωου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  

β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,ε) το ποςό 

που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ψ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ ωορζα υπζρ 

                                                           
4
Ρρβλ ζγγραωο ΕΑΑΔΘΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ςε 

περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: ΫΘ9ΟΞΤΒ-2ΩΗ). 
5
Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράωου και δικαιολογθτικοφ που αωορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορωι επικυρωμζνθσ 

ωωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραωο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςωζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραωο με τθν ςωραγίδα ‘’Apostile” ςφμωωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν 
ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 
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του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράωονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 

ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιωφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται 

του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 

κατάπτωςθσ υπόκειται ςε τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ προςωορϊντου διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ 

εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά 

ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραωθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και 

ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ.  

 

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαωίου δεν εωαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τουσ ωορείσ που ωζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ, 

προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

Τα υποδείγματα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν αποτελοφν αντίςτοιχα το ΡΑΑΤΗΜΑ VΙ. 

2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

Ο Διμοσ Ακθναίων ςυμμορωϊνεται με τον Γενικό Κανονιςμό Ρροςταςίασ Δεδομζνων (GDPR - 2016/679) τθσ 

ΕΕκαι με τον εωαρμοςτικό εκνικό νόμο 4624/2019.  

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το ωυςικό πρόςωπο που υπογράωει τθν προςωορά ωσ Ρροςωζρων ι ωσ 

Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςωζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 

επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ ωακζλουσ τθσ προςωοράσ και τα αποδεικτικά 

μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ 

των προςωορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ 

διαςωάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςωάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από 

κάκε μορωισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμωωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ 

προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναωερόμενα ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται 

ςτθν παροφςα. 

 

Για περιςςότερεσ πλθροωορίεσ ο Διμοσ Ακθναίων ζχει ορίςει Υπεφκυνο Ρροςταςίασ Δεδομζνων (DPO).Τθλ. 

Επικοινωνίασ 210 5277519,email:dpo@athens.gr, κοσ Καρανικόλασ Νικόλαοσ. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ – Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1. Δικαίωμα και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ/Χρόνοσ ςυνδρομισ όρων ςυμμετοχισ – Οψιγενείσ 
μεταβολζσ 
2.2.1.1Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν ωυςικά ι νομικά 

πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν ωορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 

καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 

Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμωωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράωου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

mailto:dpo@athens.gr
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Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ 
με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται 
θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ6. 
 

2.Οικονομικόσ ωορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ 

νομικι μορωι για τθν υποβολι προςωοράσ.Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ 

οικονομικϊν ωορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορωι, εωόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ,  ςτο 

μζτρο που θ περιβολι αυτι είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ 

ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων υποβάλλει κοινι προςωορά, θ οποία υπογράωεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ 

τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. 

Στθν προςωορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 

εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.2.1.2Χρόνοσ ςυνδρομισ όρων ςυμμετοχισ - Οψιγενείσ μεταβολζσ: Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςωζροντεσ είχαν δθλϊςει ότι πλθροφν, ςφμωωνα με το Ε.Ε.Ε.Σ., μζχρι τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, οι προςωζροντεσ οωείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι ςχετικά 
(άρκρο 104 παρ.2 Ν.4412/2016). 
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τθν ζννοια τθσ 
προθγοφμενθσ παραγράωου, δεν καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του προςωρινοφ αναδόχου. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1 Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ ωορείσ (προςωζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ,  θ οποία κα καλφπτει το 

2% (δφο) τοισ εκατό (%) του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ χωρίσ τον Ψ.Ρ.Α, ποςοφ των δϊδεκα χιλιάδων 

επτακοςίων τριάντα ευρϊ (12.730,00€)         

α) Εάν θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ υπολείπεται ζςτω και ελάχιςτα του απαιτοφμενου ποςοφ, θ προςωορά δε 

γίνεται δεκτι. 

β) Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά από τθ λιξθ του χρόνου 

ιςχφοσ τθσ προςωοράσ, άλλωσ θ προςωορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ 

προςωοράσ, να ηθτά από τον προςωζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 

προςωοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

γ) Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 

με ευκφνθ του οικονομικοφ ωορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςωράγιςθσ των  προςωορϊν 

πουορίηεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσθπροςωοράαπορρίπτεταιωσαπαράδεκτθ. 

δ) Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ ωορζασ παραλείψει να υποβάλλει τθν απαιτοφμενθ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, 

θ προςωορά του απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου  ςυλλογικοφ οργάνου. Θ 

απόωαςθ απόρριψθσ τθσπροςωοράσ του προθγοφμενου εδαωίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 

                                                           
6
Ρρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι προςφερόντων και αγακϊν από 

τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126562
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οποιαςδιποτε άλλθσ απόωαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν τθσ παροφςασ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. 

 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ 

καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν ωορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

 
2.2.2.2 Επιςτροφι εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ 
 
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  

 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτουσ λοιποφσ προςωζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδικοωανοφσπροςωυγισ ι τθν ζκδοςθ απόωαςθσ επί 

αςκθκείςασ προςωυγισ κατά τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ, 

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδίκων βοθκθμάτων προςωρινισ δικαςτικισ Ρροςταςίασ ι 

τθν ζκδοςθ απόωαςθσ επ’ αυτϊν και 

γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από τθν Επίτροπο ςτον Διμο Ακθναίων του Ελεγκτικοφ 

Συνεδρίου, ςφμωωνα με τθν παρ. 2 άρκρο 324 Κεωάλαιο 53 Διενζργεια του προςυμβατικοφ ελζγχου του 

ν.4700/2020 (Αϋ127). 

Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτισ 

κάτωκι περιπτϊςεισ:  

α) λιξθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςωοράσ και μθ ανανζωςθσ αυτισ και  

β) απόρριψθσ τθσ προςωοράσ τουσ και εωόςον δεν ζχει αςκθκεί ενδικοωανισ προςωυγι ι ζνδικο βοικθμα ι 

ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδικοωανοφσ προςωυγισ ι ζνδικων βοθκθμάτων ι ζχει λάβει 

χϊρα παραίτθςθσ από το δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριωκεί αμετακλιτωσ. 

2.2.2.3 Κατάπτωςθ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςωζρων: 

α) αποςφρει τθν προςωορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, ι 

β) παρζχει εν γνϊςει του ψευδι ςτοιχεία ι πλθροωορίεσ που αναωζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8,ι 

γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα ςφμβαςθ δικαιολογθτικά, ι 

δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, ι 

ε) υπζβαλε μθ κατάλλθλθ προςωορά7, ι 

ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ 

προςωοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςωορά του απορριωκεί,8 ι 

η) ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράωου 3.2.3 Απόρριψθ προςφοράσ αναδόχου τθσ παροφςασ. 

 

2.2.3. Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 

ωορζασ, εωόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο ωυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε 

ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1 Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόωαςθ για ζνα από τα ακόλουκα εγκλιματα:  

                                                           
7
Ϋσ «μθ κατάλλθλθ» νοείται μία προςωορά όταν δεν ςχετίηεται με τθ ςφμβαςθ και αδυνατεί προδιλωσ, χωρίσ ουςιϊδθ τροποποίθςθ, να ανταποκρικεί 

ςτισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, όπωσ προςδιορίηονται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ (περ. 46 παρ. 1 άρκρο 2 ν.4412/2016). 
8
Άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016 
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 

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

εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 

(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

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

ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 

25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραωο 1 του άρκρου 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 

54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ ωορζα, και τα 

εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 

(δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ - μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία 

ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 

Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά με 

τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμωερόντων τθσ 

Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 

(πλαςτογραωία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ 

βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.), 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με 

υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 

155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζωονται κατά των οικονομικϊν 

ςυμωερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των ςυμωερόντων, κακϊσ και τα 

εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΨΡΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν 

ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμωερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

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

αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 

απόωαςθσ - πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόωαςθσ 2005/671/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 

ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και 

τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

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

ορίηονται άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 20θσ 

Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν 

τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 

τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 

2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 

(Α’ 139), 

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

2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και 

τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 

αντικατάςταςθ τθσ απόωαςθσ - πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) και τα 

εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων). 

 

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

καταδικαςτικι απόωαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω 

οικονομικοφ ωορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 
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Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενο εδαωίου αωορά α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

(Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεωαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ 

διαχειριςτζσ,β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόωαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει 

ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ,γ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, 

τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, δ) ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ 

νόμιμο εκπρόςωπο. 

 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ.  

2.2.3.2Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι 

ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόωαςθ με 

τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμωωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι 

νομοκεςία  ι 

β) όταν θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςωζρων ζχει ακετιςει τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αωορά τθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ. 

 

Αν ο προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αωοροφν τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 

επικουρικι αςωάλιςθ. 

Οι υποχρεϊςεισ των ανωτζρω περιπτϊςεωνα) και β) δεν κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί εωόςον δεν ζχουν 

καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εωόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται.  

 

Οι ανωτζρω περιπτϊςεισ α) και β) παφουν να εωαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ ωορζασ εκπλθρϊςει τισ 

ανωτζρω υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ ωόρουσ ι τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ που 

οωείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του 

δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ. 

 

2.2.3.3.Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςωζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμωωνα με τθν 

παράγραωο 2.2.3.2, κα ιταν ςαωϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των ωόρων ι των ειςωορϊν 

κοινωνικισ αςωάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ ωορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το 

ακριβζσ ποςό που οωείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι 

ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμωωνα 

με το τελευταίο εδάωιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ προςωοράσ.  

2.2.3.4.Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςωζρων 

οικονομικόσ ωορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, περί 

αρχϊν που εωαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 

διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 

ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί 

τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια 

διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
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(γ)εάν, με τθν επιωφλαξθ τθσ παρ. 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), περί ποινικϊν κυρϊςεων και 

άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο 

οικονομικόσ ωορζασ ςυνιψε ςυμωωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ ωορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφ,  

(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμωερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24,περί ςφγκρουςθσ 

ςυμωερόντων, δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ ωορζα 

κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48, περί 

προθγοφμενθσ εμπλοκισ υποψθωίων ι προςωερόντων, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο 

πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα ωορζα ι προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, 

αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων, κατά τθν παροχι των πλθροωοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 

επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροωορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται κατ’ εωαρμογι του άρκρου 79, περί Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράωου Σφμβαςθσ, 

(θ) εάν επιχειρεί να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποωάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να 

αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ που ενδζχεται να του αποωζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροωορίεσ που ενδζχεται να 

επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποωάςεισ που αωοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμωιβόλω τθν ακεραιότθτά του. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνειτο ςχετικό 

γεγονόσ.9 

2.2.3.5 Ο οικονομικόσ ωορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε 

πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

2.2.3.6. Οικονομικόσ ωορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 

2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία10, προκειμζνου να αποδείξει ότι 

τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 

αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ ωορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι 

ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το 

παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ 

ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και 

μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποωυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι 

παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ 

ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία 

κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ ωορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα 

μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό ωορζα το ςκεπτικό τθσ απόωαςθσ αυτισ. 

Οικονομικόσ ωορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόωαςθ, ςε 

                                                           
9
Ραρ. 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016.Επίςθσ, πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραωο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ϊ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) ςχετικά με τθν 

απόωαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017. 
10 Σχετικά με τθν προςκόμιςθ αποδείξεων για τα επανορκωτικά μζτρα βλ. τθν απόωαςθ τθσ 14θσ Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ ςτθν υπόκεςθ 

C‑ 387/19 
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εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί 

να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω 

απόωαςθ 11. 

2.2.3.7. Θ απόωαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 

προθγοφμενθ παράγραωο εκδίδεται ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 

4412/201612. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ ωορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 

ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν παροφςα 

διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.   

Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 
Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 

αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναωι με το αντικείμενο τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. 

 Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 

Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο, με αναωορά ςτο ειδικό επάγγελμα τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. 

 Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 

εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

 Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν ωορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 

Ωϊρου (Ε.Ο.Ω) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν 

ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε 

κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 

επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. 

Ο οικονομικόσ ωορζασ κα δεςμεφεται με το ΕΕΕΣ ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο επιμελθτιριο και κα 

προςκομίςει το ςχετικό δικαιολογθτικό εγγραωισ του, εωόςον αναδειχκεί προςωρινόσ ανάδοχοσ, μετά τθν 

αποςτολι τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμωωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παράγραωο 3.2  τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων,θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ πρζπει να καλφπτεται  από 

όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Πςον αωορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να διακζτουν: 

Α) Μζςο Γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τισ τρεισ τελευταίεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ (2019, 2020, 2021) κατ’ 
ανϊτατο όριο (ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του οικονομικοφ ωορζα ι ζναρξθσ των 
δραςτθριοτιτων του) κατ’ ελάχιςτο ίςο ι ανϊτερο με το 100% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ τον 
Ψ.Ρ.Α. 

                                                           
11

 Ραρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   

12 Ρρβλ. απόωαςθ υπ’ αρικμ. 49341 -19/05/2020 (ΨΕΚ 385 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 25-05-2020), θ οποία εξακολουκεί να ιςχφει ζωσ τθν  

ζκδοςθ τθσ απόωαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 
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Για τον ςκοπό αυτό, οι οικονομικοί ωορείσ κα δθλϊςουν, καταρχάσ με το ΕΕΕΣ ότι, διακζτουν τθν ανωτζρω 

οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια. Στθ ςυνζχεια, μετά τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ,ο 

προςωρινόσ ανάδοχοσ κα προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράωου 2.2.9.2 

τθσ παροφςασ. 

• Σε περίπτωςθ που ο υποψιωιοσ ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 
τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ όροσ του γενικοφ ετιςιου κφκλου εργαςιϊν για όςεσ 
διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του ωσ άνω 
ορίου. 

• Θ ελάχιςτθ προχπόκεςθ οικονομικισ δραςτθριότθτασ που απαιτείται είναι μία τουλάχιςτον οικονομικι 
χριςθ.  
Για τθν κάλυψθ των ανωτζρω προχπόκεςεων χρθματοοικονομικισ ικανότθτασ ο ενδιαωερόμενοσ οικονομικόσ 

ωορζασ μπορεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν ωορζων, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.2.8 

«Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων / Υπεργολαβία» τθσ παροφςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο εν λόγω οικονομικόσ 

ωορζασ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηεται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ Ζνωςθσ Εταιριϊν, το κριτιριο τθσ παραγράωου 2.2.5 μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από τα 
μζλθ τθσ. 

 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Πςον αωορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί ωορείσ απαιτείται :  
 
2.2.6.1. κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ (2019-2020-2021) προ του ζτουσ δθμοςίευςθσ του 

διαγωνιςμοφ να ζχουν ςυνάψει παρόμοιεσ ςυμβάςεισ  ποςοτικά και ποιοτικά με το αντικείμενο τθσ 
υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ (δθλ. μίςκωςθ και ςυντιρθςθ-κακαριςμόσ κινθτϊν WC), ςυνολικισ αξίασ 
ίςθσ ι μεγαλφτερθσ του 100% τθσ ενδεικτικισ αξίασ του προχπολογιςμοφ για κάκε είδοσ κινθτοφ WC, 
ιτοι  ςφμφωνα με τα παρακάτω ποςά: 

 Για χθμικζσ τουαλζτεσ φψουσ κατ’ ελάχιςτο  361.350,00 ευρϊ (495€/θμζρα*730θμζρεσ),  

 Για αυτόνομουσ οικίςκουσ τουαλετϊν φψουσ κατ’ ελάχιςτο 222.650,00 ευρϊ (305€/θμζρα*730θμζρεσ), 
και  

 Για αυτόνομα ρυμουλκοφμενα τρζιλερ τουαλετϊν φψουσ κατ’ ελάχιςτο  52.500,00 ευρϊ. 
 

Για τθν απόδειξθ τθσ ανωτζρω απαίτθςθσ, οι οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν Κατάλογο εκτελεςκζντων 
ςυμβάςεων με αναωορά ςτθν οικονομικι τουσ αξία, του χρόνου παράδοςθσ, του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ 
παραλιπτθ και του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ του υποψιωιου ςε αυτζσ. Ο κατάλογοσ ςυνοδεφεται από:  
α) Εάν ο αποδζκτθσ είναι Δθμόςια Αρχι: αντίγραφα ςυμβάςεων και βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ από τθν 
αρμόδια αρχι 
β) Εάν ο αποδζκτθσ είναι Ιδιωτικόσ Ψορζασ: είτε αντίγραφα από επίςθμα παραςτατικά είτε,   εωόςον δεν 
προβλζπεται θ ζκδοςθ παραςτατικϊν ι δεν υπάρχουν παραςτατικά, με Υπεφκυνθ Διλωςθ-Βεβαίωςθ του 
αποδζκτθ τθσ προμικειασ και των υπθρεςιϊν. 
 
2.2.6.2 Άδεια κυκλοωορίασ βυτιοωόρου λυμάτων τουλάχιςτον 9 κ.μ. 

2.2.6.3 Άδειεσ κυκλοωορίεσ 3 τουλάχιςτον οχθμάτων πλυντθρίων χθμικϊν τουαλετϊν ΙΩ ι ΔΩ 

2.2.6.4. Άδειεσ κυκλοωορίασ 8 τουλάχιςτον ελαωρϊν οχθμάτων πλυντθρίων χθμικϊν τουαλετϊν τφπου βάν  ΙΩ 

ι ΔΩ με μικτό βάροσ ζωσ 3,5 tn για τθν απρόςκοπτθ τοποκζτθςθ τρζιλερ τουαλετϊν ςε εκδθλϊςεισ ςτο κζντρο 

τθσ Ακινασ 
2.2.6.5 Άδειεσ κυκλοωορίασ τριάντα (30) τουλάχιςτον ρυμουλκοφμενων τρζιλερ τουαλετϊν όπωσ αυτά που 

περιγράωονται ςτθν τεχνικι μελζτθ. 

Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ Οικονομικϊν Ψορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τεχνικισ ικανότθτασ δφναται 
να καλφπτονται από ζνα μζλοσ τθσ Ζνωςθσ ι ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ. 
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2.2.6.6 Ειδικά για τα τροχιλατα τρζιλερ τα οποία κα τοποκετοφνται για κάλυψθ μεγάλων ι μικρϊν ακλθτικϊν 
και πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων του Διμου κατά τθν πλιρθ βοφλθςι του μζχρι τθσ αναλϊςεωσ του 
προχπολογιςμοφ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να τα ςυνοδεφει ςε όλθ τθν χρονικι διάρκεια τθσ μίςκωςθσ με κατ’ 
ελάχιςτο ζνα άτομο για κακαριςμό ανά ζνα (1) ζωσ  δφο(2) τρζιλερ, το οποίο κα επιμελείται ςυνεχϊσ τθσ 
κακαριότθτασ. Θα πρζπει επίςθσ να ζχει ικανι επάρκεια διακζςιμων τροχιλατων τρζιλερ, κατ’ ελάχιςτο δζκα 
(10) τεμαχίων και αντίςτοιχα οκτϊ (8) κατ’ ελάχιςτο ελαωρά οχιματα τφπου βαν ζωσ 3,5 tn ρυμοφλκθςθσ 
(πλυντιρια χθμικϊν τουαλετϊν) για να μπορεί να ανταποκρικεί άμεςα ςε μεγάλου βελθνεκοφσ εκδθλϊςεισ ςτο 
κζντρο τθσ Ακινασ 
 

Τα ωσ άνω πιςτοποιθτικά κα περιζχονται ςτον Φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά», 

ωσ ςυνοδευτικά ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ 

 
Για τθν κάλυψθ τθσ ανωτζρω προχπόκεςθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ ο ενδιαωερόμενοσ 
οικονομικόσ ωορζασ μπορεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν ωορζων, ςφμωωνα με τθν 
παράγραωο 2.2.8 «Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων / Υπεργολαβία» τθσ παροφςθσ. 

 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

Οι οικονομικοί ωορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οωείλουν ςυμμορωϊνονται με: 
α) Ρρότυπο ςυςτιματοσ Ρεριβαλλοντικισ διαχείριςθσ  ISO 14001 ι άλλο ιςοδφναμο. 

β) Ρρότυπο  ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ  ISO 9001 ι άλλο ιςοδφναμο. 

γ) Ρρότυπο ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ Υγείασ και αςωάλειασ  ςτθν εργαςία ISO 45001 ι άλλο   

ιςοδφναμο. 

Τα πιςτοποιθτικά κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από ανεξαρτιτουσ διαπιςτευμζνουσ ωορείσ πιςτοποίθςθσ και να 

βεβαιϊνουν  ότι ο οικονομικόσ ωορζασ ςυμμορωϊνεται με τα απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα και να είναι 

εν ιςχφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Οι πιςτοποιιςεισ ποιότθτασ κα πρζπει να αωοροφν  υπθρεςίεσ 

ςυναωείσ του  αντικειμζνου τθσ  παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Τα ωσ άνω πιςτοποιθτικά κα περιζχονται ςτον Φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά», 

ωσ ςυνοδευτικά ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ 

 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων - Υπεργολαβία  

2.2.8.1Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί ωορείσ μποροφν, όςον αωορά ςτα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ 

(τθσ παραγράωου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράωου 2.2.6), 

να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ ωφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ13. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ 

τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των ωορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.   

Ειδικά, όςον αωορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα 

επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΩΙΙ του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί ωορείσ, μποροφν 

                                                           
13

 Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να 

ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ.  
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να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 

υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ14. 

 

Θ ςυμπλιρωςθ χωριςτοφ εντφπου ΕΕΕΣ τθσ παραγράωου 2.2.9.1 τθσ παροφςασ είναι υποχρεωτικι και για τον 

τρίτο οικονομικό ωορζα, ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ του ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ VII τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Το 

χωριςτό ζντυπο ΕΕΕΣ του τρίτου ι το ςφνολο των ΕΕΕΣ των τρίτων, ςτισ ικανότθτεσ του/των οποίου/ων 

ςτθρίηεται ο οικονομικόσ ωορζασ, το οποίο περιζχει τισ ίδιεσ πλθροωορίεσ και για τουσ ωορείσ αυτοφσ, 

ςυνυποβάλλονται υποχρεωτικά από τον προςωζροντα οικονομικό ωορζα εντόσ του (υπό)ωακζλου 

«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςωορά». 

Πταν οι οικονομικοί ωορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων όςον αωορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω 

οικονομικοί ωορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν ωορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ 

των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων ωορζων. 

Ο οικονομικόσ ωορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν ωορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 

εωόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 

αποκλειςμοφτων παραγράωων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.4 και 2.2.3.6, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από 

τθν ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό ωορζα μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. Ο ωορζασ που αντικακιςτά ωορζα του προθγοφμενου εδαωίου 

δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 

 

2.2.8.2Υπεργολαβία 

Ο προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ αναωζρει ςτθν προςωορά του ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο (αλαιπηηθά θαη ζε 

πνζνζηφ %) που προτίκεται να ανακζςει υπό μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ 

που προτείνει. 

Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 

εκτζλεςθσ τμιματοσ  τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 

του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

 Στθν περίπτωςθ που o προςωζρων αναωζρει ςτθν προςωορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ 

ςφμβαςθσ υπό μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 

παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ15. Ο οικονομικόσ ωορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, 

εωόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράωου 2.2.3..  

Δεν προβλζπεται θ δυνατότθτα πλθρωμισ του υπεργολάβου απευκείασ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

                                                           
14

 Άρκρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   

15 
Ο όροσ αυτόσ μπορεί να τεκεί, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςτθν περίπτωςθ ποςοςτοφ μικρότερου 

του 30% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (πρβλ. παρ. 5 άρκρου 131 του ν. 4412/2016). 
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2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 
Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν ωορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 

ορίηονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.1 ζωσ και 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, με τθν 

υποβολι του ΕΕΕΣ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παρ. 2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ,με τθν εξζταςθ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθστθσ περ. δ) τθσ υποπαρ. 3.3.2 τθσ παρ. 3.3 τθσ παροφςασ. 

2.2.9.1   Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 

καταςτάςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3 και  πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράωων 2.2.4 ζωσ και 

2.2.7 τθσ παροφςασ,προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςωοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το 

προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 

(ΕΕΕΣ),υπογεγραμμζνο με προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι,το οποίο ιςοδυναμεί μεενθμερωμζνθ υπεφκυνθ 

διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του 

Ραραρτιματοσ 2 του Διορκωτικοφ ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/7 τθσ Επιτροπισ, και ςυμπλθρϊνεται 

από τουσ προςωζροντεσ οικονομικοφσ ωορείσ ςφμωωνα με τισ οδθγίεστου ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ IX τθσ παροφςασ και 

τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 23 (ΑΔΑ:Ϊ3ΘΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) «Ειδικά κζματα ςυμπλιρωςθσ του Συποποιθμζνου 

Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) και του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου φμβαςθσ (ΕΕΕ)» τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. 

Το Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. προςωζρει τθ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία:https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 

που αωορά ςτθ ςφνταξθ και διαχείριςθ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράωου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ - ESPD). 

 

α) Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 

υποβάλλονται προςφορζσ.  

Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραωισ του ΕΕΕΣ και τθσ καταλθκτικισ 

θμερομθνίασ υποβολισ προςωορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο 

ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ ωορζασ αποςφρει τθν προςωορά του, χωρίσ να απαιτείται απόωαςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικόσ ωορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροωορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 

ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό.16 

β)Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 

υπογραωι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ ωορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων 

αποκλειςμοφ που αναωζρονται ςτθν παράγραωο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των ωυςικϊν προςϊπων 

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

λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

 Ϋσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ ωορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον 

καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ 

εξουςιοδοτθμζνο ωυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό ωορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

γ)Ο οικονομικόσ ωορζασ ωζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ,17 τθν κατάςταςι του ςε 

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραωο 2.2.3 τθσ 

παροφςθσ18 και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθωκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ 

του. 

Κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ ωορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν ςφναψθ ςυμωωνιϊν με άλλουσ 

οικονομικοφσ ωορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ 

τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ (παραγράωου 10 του άρκρου 73) ι θ εωαρμογι τθσ 

                                                           
16

Άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
17

 βλ. Δ.Ε.Ε. απόωαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 
18

 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δϋ Τμιμα)  

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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διάταξθσ τθσ παραγράωου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, ςφμωωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράωου 

2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ.19 

δ)Πςον αωορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ (περ. α’ 

και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εωόςον δεν ζχουν 

καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εωόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ ωορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταωατικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα 

του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράωου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), του άρκρου 79, ι άλλου αντίςτοιχου εντφπου ι διλωςθσ 

με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αωορά τθν καταβολι 

ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ 

του.20 

 

ε) Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθοικονομικϊν ωορζων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται, θλεκτρονικά 

υπογεγραμμζνο, χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ 

ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε 

μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.21 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα (Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ)22 

Α.Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων 

ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράωουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6, οι οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν τα 

δικαιολογθτικά του παρόντοσ. 

i. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ ωορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, 

ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.2.8.1 τθσ παροφςασ, οι ωορείσ, ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται, 

υποχρεοφνται να αποδεικνφουν ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 και ότι 

πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ. 

ii. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ ωορζασ ι ζνωςθ αυτϊν προτίκεται να ανακζςει υπό μορωι 

υπεργολαβίασ μζροσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ, ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το 

τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, (παράγραωο 2.2.8.2 τθσ παροφςασ), οι 

υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 

παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ. 

iii. Οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, 

αν και ςτο μζτρο που θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ 

ςυναωείσ πλθροωορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 

κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό 

ωάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράωων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ 

διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραωο 

Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ),ςτο οποίο περιζχονται επίςθσ οι πλθροωορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο 

ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά 

περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

iv. Οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ Ανακζτουςα Αρχι που 

ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά. 

Θ προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρακάτω 

παράγραωο  3.2., και μόνο ςτο πρόςωπο του προςωρινοφ αναδόχου, δεν αποκλείει τθ δυνατότθτα τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ να ελζγξει τθν πλιρωςθ των απαιτοφμενων προχποκζςεων (π.χ. τθ μθ ςυνδρομι 

                                                           
19Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019. 
20Ραρ. 2Α άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 
21

Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016  
22

Για τον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των αποδεικτικϊν μζςων, πρβλ και το με αρπρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΡΟΞΤΒ-Η9Κ) ζγγραωο τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ 
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των λόγων αποκλειςμοφ) ςτο πρόςωπο οποιουδιποτε προςωζροντοσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ.  

Κατά το άρκρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, ςε κάκε περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτεί 

από προςωζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν 

όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ αυτισ. 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ, τίκεται προκεςμία δζκα (10) θμερϊν ςτουσ προςωζροντεσ προκειμζνου να 

υποβάλλουν τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά.  

 Εάν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, και ο 

προςωζρων υποβάλλει, εντόσ τθσ ανωτζρω οριςκείςασ προκεςμίασ, αίτθμα προσ τθν αρμόδια 

Επιτροπι για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραωα 

από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι 

παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ 

των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ (παρ. 12 άρκρο 43 ν. 4605/2019). 

v. Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμωωνα με τθν 

παράγραωο2.3.2.5 και 3.2 τθσ παροφςασ. 

vi. Τα αποδεικτικά ζγγραωα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 

μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.1.4τθσ παροφςασ. 

vii. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναωζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εωόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εωόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραωισ 
τουσ. 

 
Β.1.Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ, ο 

προςωρινόσ ανάδοχοσ προςκομίηει αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α)για τθν παράγραωο 2.2.3.1, απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ ποινικοφ μθτρϊουι, ελλείψει αυτοφ, 

ιςοδφναμο ζγγραωο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι 

πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ,που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αωορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ ωορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 

λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναωερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραωο 2.2.3.1. 

β)για τθν παράγραωο 2.2.3.2, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ – 

μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 

αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των ωορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράωου 2.2.3.2 περίπτωςθ (α) 

αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε.23 

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ τθσ 

παραγράωου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΨΚΑ.  

                                                           
23Από τθν 31θ.10.2020 όλοι οι φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα υποχρεοφνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενθμερότθτασ των 
παρ. 1 και 4 του άρκρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) μζςω τθσ διαλειτουργικότθτασ των πλθροφοριακϊν τουσ ςυςτθμάτων με το Κζντρο 
Διαλειτουργικότθτασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 
5 του άρκρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).ε περίπτωςθ υλοποίθςθσ τθσ ωσ άνω διαλειτουργικότθτασ, θ Α.Α. αναηθτά αυτεπάγγελτα το ςχετικό 
αποδεικτικό ενθμερότθτασ 
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iii) Για τθν παράγραωο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει 

εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόωαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ. 

γ)για τθν παράγραωο 2.2.3.4 περίπτωςθ (β), πιςτοποιθτικόπου εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 

κράτουσ – μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Ψερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει ότι 

δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι εκκακάριςθ ι 

ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του 

Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόωαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ 

ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 

εκκακάριςθ με απόωαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατωόρμα τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμωανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει θ μθ 

αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Ψερεγγυότθτασ 

εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα 

ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Μ.Θ. 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραωα ι 

πιςτοποιθτικά ι όπου τα ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 

αναωζρονται παραγράωουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 (περίπτωςθ αϋ και βϋ), κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ 

παραγράωου 2.2.3.4, τα ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά μποροφν να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, 

ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 

ενδιαωερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου 

είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναωζρεται ότι 

δεν εκδίδονται τα ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράωου ι ότι τα ζγγραωα αυτά δεν 

καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 (περίπτωςθ αϋ και βϋ), 

κακϊσκαι ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράωου 2.2.3.4.Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 

επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

 

δ)για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3.4,υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ 

ωορζα ότι, δε ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν εν λόγω παράγραωο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραωο 2.2.3.8, υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ ωορζα περί μθ επιβολισ ςε 

βάροσ του τθσ κφρωςθστου οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμωωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

 
 
B.2.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράωου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ), οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν 

βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται 

από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. 
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Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 

πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αωενόσ θ εγγραωι τουσ ςε αυτό και αωετζρου 

το ειδικό επάγγελμά τουσ.Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραωο ι το πιςτοποιθτικό 

μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται 

ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαωερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 

αρχισ, ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 

χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 

δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αωοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράωου 2.2.4 

(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εωόςον ζχουν 

εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,εκτόσ αν, ςφμωωνα με τισ ειδικότερεσ 

διατάξεισ αυτϊν, ωζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3.Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράωου 2.2.5, οι 

οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν: 

 δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ των τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων ςε περίπτωςθ που 
υποχρεοφνται ςτθν ζκδοςθ ιςολογιςμϊν ι υπεφκυνθ διλωςθ περί του ςυνολικοφ φψουσ του γενικοφ 
ετιςιου  κφκλου εργαςιϊν των τριϊν (3) προθγοφμενων ετϊν (2019-2020-2021) ςε περίπτωςθ που δεν 
υποχρεοφνται ςτθν ζκδοςθ ιςολογιςμϊν, ι αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν/εγγράωων που εκδίδονται ςτο 
κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ ωορζα. 
 
Σε περίπτωςθ που ο υποψιωιοσ ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν 
(3) διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ 
δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του άνω ορίου (100%)  

 
Β.4. Γιατθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράωου 2.2.6, οι οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν:  

Θα κατατεκοφν κατά τθ τεχνικι προςφορά 

Β.5 Για τθν απόδειξθ των προτφπων διαςωάλιςθσ ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράωου 

2.2.7 οι οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν: 

Θα κατατεκοφν κατά τθ τεχνικι προςφορά 

 

 
Β.6.Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ ωορζασ είναι νομικό 

πρόςωποκαι εγγράωεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει τθν 

εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 

ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 

υποβολι του, εκτόσ αν αυτό ωζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ ωορζασ είναι νομικό 

πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ 

ςτο ΓΕΜΘ24,προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ 

τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

                                                           
24

 Σφμωωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράωονται υποχρεωτικά: 

 α.  θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται ςτον ν. 3190/1955 (Α` 
91), 

 γ.  θ Ιδιωτικι Κεωαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και οι ομόρρυκμοι εταίροι 

αυτϊν, 
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ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπουγενικό πιςτοποιθτικό 

μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εωόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραωα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 

(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., 

κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορωι του οικονομικοφ ωορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του 

νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 

πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 

πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 

χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 

τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραωα, και εωόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 

εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 

εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ ωορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 

πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραωα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ ωορζα, όλεσ οι ςχετικζσ 

τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν 

θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραωισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, 

ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 

οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι ενϊςεισοικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμωωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016, και επιπρόςκετα ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ι 

ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο τθσ ζνωςθσ, από το οποίο να προκφπτει:  

α) ο κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ και ο αναπλθρωτισ του,  

β) το ποςοςτό ςυμμετοχισ που αναλαμβάνει κάκε μζλοσ ςτθν ζνωςθ ςτο ςφνολο τθσ προςωοράσ και  

γ) να δθλϊνεται ότι όλα τα μζλθ αναλαμβάνουν αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον κάκε ευκφνθ για τισ 

υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ, και μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

                                                                                                                                                                                                         
 ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςωαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και ο οικοδομικόσ 

ςυνεταιριςμόσ), 
ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 θ.  θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 κ.  ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορκωτικό L. 247) και ζχει τθν 

ζδρα του ςτθν θμεδαπι, 
 ι.  θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
ια.  θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
ιβ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναωζρονται ςτο άρκρο 29 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 

2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 
ιγ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα και νομικι μορωι 

ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναωζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα ωυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ 

προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`, 
ιε.  θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμωωνα με το άρκρο 293 παράγραωοσ 3 του ν. 4072/2012 





 

 

Σελίδα 38 

 

Β.8.Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ ωορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, ςφμωωνα 

με τθν παράγραωο 2.2.8.1, για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 

προςκομίηει: 

α)τα δικαιολογθτικά  που αποδεικνφουν ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 και 

ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ και  

β)ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των ωορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.Ειδικότερα, προςκομίηεται 

ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ 

αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου αμωότεροι, 

διαγωνιηόμενοσ οικονομικόσ ωορζασ και τρίτοσ ωορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία για τθν κατά 

περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ 

ικανότθτασ του ωορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ 

ςχετικι αναωορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και να αναωζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ 

που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν 

αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ 

ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε 

περίπτωςθ που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ.  

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από 

κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Β.9.Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ ωορζασ προτίκεται να ανακζςει τμιμα/τα τθσ ςφμβαςθσ υπό μορωι 

υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, ςε ποςοςτόπου υπερβαίνει το 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμωωνα με 

τθν παράγραωο 2.2.8.2, προςκομίηει: 

α) τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ 

παροφςασ και 

β)υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ με αναωορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεταινα 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορωι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν 

εκτζλεςθ του ςυγκεκριμζνου τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.3 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.3.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι οικονομικοί ωορείσ υποβάλλουν τθν προςωορά, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν 

παροφςα διαγωνιςτικι διαδικαςία και μζχρι τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, μζςω του Συςτιματοσ, με τρόπο και ςε 

χρόνο που ορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ και τισ επιμζρουσ μελζτεσ των ωορζων υλοποίθςθσ των 

ςυμβάςεων, για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά ομάδα. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςωορζσ.  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων υποβάλλει κοινι προςωορά, θ οποία υπογράωεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά 

είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςωορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 

ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ ι 

κοινοπραξίασ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Στον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ είναι αναρτθμζνο ζντυπο με Οδθγίεσ Ορκισ Κατάρτιςθσ 

Ηλεκτρονικισ Ρροςφοράσ  του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., με ςκοπό τθν παροχι πρόςκετων οδθγιϊν ορκισ ςυμπλιρωςθσ τθσ 
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θλεκτρονικισ προςωοράσ, κακϊσ και τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ/επίλυςθσ των ςυνθκιςμζνων ηθτθμάτων 

κατά τθν κατάρτιςθ και προςπάκεια υποβολισ τθσ. 

Εκπαίδευςθ οικονομικϊν φορζων: Πςοι υποψιωιοι οικονομικοί ωορείσ επικυμοφν να εκπαιδευτοφν ςτον 

τρόπο υποβολισ προςωοράσ τουσ ςτθν θλεκτρονικι πλατωόρμα του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ, καλοφνται να υποβάλλουν τα 

αιτιματά τουσ για εκπαίδευςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 

ςυςτιματοσ, ςυμπλθρϊνοντασ το ΕΝΤΥΡΟ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΣΤΟΙΩΕΙΫΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΫΝ, το οποίο βρίςκεται 

αναρτθμζνο ςτο παράκυρο «Συνθμμζνα αρχεία» ςτον θλεκτρονικό χϊρο του διαγωνιςμοφ, ςε επεξεργάςιμθ 

μορωι.Εν ςυνεχεία, θAνακζτουςα Αρχιαποςτζλλει ζγκαιρα τα αιτιματα ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου vendor.esidis@eprocurement.gov.gr,ϊςτε να κακοριςτεί ο χρόνοσ και ο τόποσ εκπαίδευςθσ. Θ 

εκπαίδευςθ παρζχεται είτε ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διαχειριςτι του Υποςυςτιματοσ με ωυςικι παρουςία, είτε 

απομακρυςμζνα με θλεκτρονικά μζςα τθλεκπαίδευςθσ. 

 

 
2.3.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 
2.3.2.1 Οι προςωορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαωερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που κα οριςτεί ςτθν απόωαςθ Δθμάρχου, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε 

θλεκτρονικό ωάκελο, ςφμωωνα με τα αναωερόμενα ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι 

Απόωαςθ αρικμ. 64233/2021 (ΨΕΚ 2453Βϋ/09.06.21) ΚΥΑ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό, οι ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να διακζτουν εγκεκριμζνθ 

προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από 

αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο 

οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόωαςθ 2009/767/ΕΚ και 

ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραωοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμωωνα με τθν περ. 

β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και 

Υπθρεςίεσ. 

2.3.2.2 Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςωοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με 

υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμωωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 

10 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόωαςθσ. 

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

προςωοράσ ςτο Σφςτθμα.  

Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ25, θ οποία οωείλεται ςε γεγονότα ανωτζρασ βίασ, θ 

ανακζτουςα αρχι λαμβάνει άμεςα όλα τα απαιτοφμενα μζτρα κυρίωσ για τθν τιρθςθ του ελάχιςτου 

διαςτιματοσ για τθν υποβολι των προςωορϊν όπωσ ιδίωσ θ μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και θ 

δθμοςίευςι τθσ. Θ ανωτζρω αδυναμία πιςτοποιείται, από τον Διαχειριςτι του Υποςυςτιματοσ. Οι  Ανακζτουςεσ 

Αρχζσ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πιςτοποίθςθ  τεχνικισ αδυναμίασ   λειτουργίασ τουΥποςυςτιματοσ, ςφμωωνα με 

το προθγοφμενο εδάωιο, ρυκμίηει, με αιτιολογθμζνθ απόωαςθτθσ, τα τθσ ςυνζχειασ των διαδικαςιϊν που  

επθρεάςτθκαν  κατάτοχρονικόδιάςτθματθσδυςλειτουργίαστουΥποςυςτιματοσ, είτε με κατάλλθλεσ ενζργειεσ από 

εξουςιοδοτθμζνο χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,είτε όταν αυτό δεν είναι εωικτό, από τον Διαχειριςτι του 

Υποςυςτιματοσ, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που υποβάλλεται με οποιοδιποτε 

πρόςωορο τρόπο. 

2.3.2.3Οι οικονομικοί ωορείσ υποβάλλουν με τθν προςωορά τουσ τα ακόλουκα ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ: 

                                                           
25

Άρκρο 4 παρ. 2 τθσ με αρικμό 64233/08.06.2021 υπουργικισ απόωαςθσ (2453 Βϋ) ΕΣΘΔΘΣ 
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(α) ζναν (υπο)ωάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον οποίο 

περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι προςωορά,  

ςφμωωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)ωάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ οικονομικι 

προςωορά του οικονομικοφ ωορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν.  

Από τον οικονομικό ωορζα  ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 

προςωοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16. 

Εωόςον ζνασ οικονομικόσ ωορζασ χαρακτθρίηει πλθροωορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 

εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναωζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι 

διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροωορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςωερόμενεσ 

ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςωορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςωοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 

αξιολόγθςι τθσ. 

2.3.2.4Εωόςον οι Οικονομικοί Ψορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα θλεκτρονικά 

αρχεία, που αωοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςωοράσ και οικονομικισ προςωοράσ τουσ ςτισ 

αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ ωόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ λειτουργικότθτασ,  

εξάγουν αναωορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορωι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορωότυπο PDF, τα οποία  αποτελοφν 

ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Ταθλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναωορϊν 

(εκτυπϊςεων) υπογράωονται ψθωιακά, ςφμωωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Ψορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ υποωακζλουσ. Επιςθμαίνεται 

ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναωερκζντων αναωορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται 

για κάκε υποωακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.26 

Στθ ςυνζχεια   τθσ επιτυχοφσ ζκβαςθσ των προαναωερκζντων, ςτθν προθγοφμενθ παράγραωο του παρόντοσ 

άρκρου ελζγχων, το Υποςφςτθμα επιβεβαιϊνει θλεκτρονικά, μζςω ςχετικισ οκόνθσ τθσ διεπαωισ του χριςτθ, 

τθν επιτυχι υποβολι τθσ προςωοράσ  και παράλλθλα θ κατάςταςι τθσ αλλάηει από «Ρροςχζδιο» ςε «Ενεργι». 

Επίςθσ αποςτζλλεται επικουρικά ςτον οικονομικό ωορζα ςχετικό μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Σε 

αντίκετθ περίπτωςθ το Υποςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα ςωάλματοσ και ο προςωζρων καλείταινα 

κεραπεφςει το  ςχετικό ςωάλμα με ενζργειεστου, αναλόγωσ τουείδουσ τουςωάλματοσ και ςφμωωναμετα 

εγχειρίδια κα ιτουσ οδθγοφσ πουαωοροφν ςτθ χριςθ του Υποςυςτιματοσ27. 

 

2.3.2.5Ειδικότερα, όςον αωορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςωοράσ, οι Οικονομικοί Ψορείσ τα 

καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)ωακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

2.3.2.5.1.Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να 

προςκομιςκοφν και ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 

ςτισ διατάξεισ: 

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράωων που 

ωζρουν θλεκτρονικι υπογραωι ι ςωραγίδα και, εωόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 

ζγγραωα, εάν ωζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille 

β) είτε των άρκρων 15 και 2728 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράωων που ωζρουν 

θλεκτρονικι υπογραωι ι ςωραγίδα  

                                                           
26

Άρκρο 13 παρ. 1.4  τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
27

Άρκρο 13 παρ. 1.5 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
28

 Βλ. ςχετικά με τθν  θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το  άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Ρ.Ν.Ρ., (Α 68) - που κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 

4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ παραγράωουσ 1 και 2  του οποίου:" Θ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να ςυντάςςεται ςτθν 
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γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραωϊν ςε θλεκτρονικζσ 

διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν περίπτωςθ 

απλισ ωωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράωων. 29 

 

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορωι τα ΨΕΚ30 και ενθμερωτικά και τεχνικά ωυλλάδια και άλλα 

ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ 

αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Ψορζα ςτθ διαδικαςία 

καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορωι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορωότυπο PDF.  

2.3.2.5.2. Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του 

οικονομικοφ ωορζα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο Γενικό Ρρωτόκολλο του Διμου Ακθναίων (Λιοςίων 22, 2οσ 

όροωοσ), ςε ζντυπθ μορωι και ςε κλειςτό-οφσ ωάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράωεται ο αποςτολζασ και ωσ 

παραλιπτθσ,θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ,τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ 

του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι.Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά 

ενδεικτικά είναι : 

α)θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 

άλλωσ θ προςωορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199931, 

γ)ιδιωτικά ζγγραωα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν ωζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και 

ωορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ 

διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραωα που ωζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Ωάγθσ (Apostille), ι προξενικι 

κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο32.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 

υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορωι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 

ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμωωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016 και τα αναλυτικά 

αναωερόμενα ςτθν παράγραωο 3.1.2 τθσ παροφςασ. 

 

Διευκρινίςεισ επί των υποβλθκζντων ςτοιχείων  και δικαιολογθτικϊν τθσ προςφοράσ 

i. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και δικαιολογθτικά εωαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 

5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εωόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που 

ζχουν προςχωριςει ςτθν ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ ωζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται 

από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα 

                                                                                                                                                                                                         
Ενιαία Ϊθωιακι Ρφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 52 του ν. 4635/2019, μζςω τθσ θλεκτρονικισ εωαρμογισ «e-Dilosi». Θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ 
διλωςθ υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτι ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ παροφςασ.  2. Θ αυκεντικοποίθςθ που 
πραγματοποιείται για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ εωαρμογισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ζχει τθν ίδια ιςχφ με τθ βεβαίωςθ γνιςιου υπογραωισ του άρκρου 
11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Θ θμερομθνία που αναγράωεται ςτθν προθγμζνθ ι εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςωραγίδα του Υπουργείου Ϊθωιακισ 
Διακυβζρνθςθσ αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ θλεκτρονικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Εωόςον τθροφνται οι όροι του προθγοφμενου εδαωίου, θ 
θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ, τόςο ωσ θλεκτρονικό όςο και ωσ ζντυπο ζγγραωο, ςυνιςτά ζγγραωο βζβαιθσ χρονολογίασ". 
29 Ομοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμωωνα με το άρκρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . Ρρβλ και άρκρο 13 
παρ. 1.3.1 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
30

 Σφμωωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραωα των Ψφλλων Εωθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ (ΨΕΚ) που ζχουν 

προζλκει από πρωτότυπο ΨΕΚ ςε ζντυπθ μορωι ι από ΨΕΚ ςε θλεκτρονικι μορωι που ζχει καταχωριςτεί ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Τυπογραωείου, 
ιςχφουν ανάλογα οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ..». 
31

 Ενδεικτικά ςυμβολαιογραωικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραωικά ζγγραωα 
32 Άρκρο 13 παρ. 1.6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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όταν καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά 

«Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ 

ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράωων – 

15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι 

παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραωα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που 

υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι 

οριςμζνων δθμοςίων εγγράωων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο 

ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραωα εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ 

αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. 

ii. Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι ωωτοαντίγραωα εγγράωων που ζχουν εκδοκεί 

από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν 

παρ. 2 περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ 

αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

iii. Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 

προςκομίηονται, με ευκφνθ του οικονομικοφ ωορζα, ςε κλειςτό ωάκελο, ςτον οποίο αναγράωεται 

ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςωράγιςθσ των προςωορϊν που 

ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςωορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από 

γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

iv. Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω 

ωακζλου ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του 

ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ ωζρει ο οικονομικόσ 

ωορζασ. Το εμπρόκεςμο αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν 

προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

v. Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του ωακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  

ο οικονομικόσ ωορζασ αναρτά, εωόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του ωακζλου του 

ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα 

αποςωράγιςθσ των προςωορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό 

αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ (αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- 

ταχυμεταωορϊν), προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ 

υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον 

παρόντα διαγωνιςμό. 

2.3.3 Απόςυρςθ Ρροςφοράσ33 

Ο οικονομικόσ ωορζασ δφναται να αποςφρει τθν προςωορά του ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

των προςωορϊν, χωρίσ να απαιτείται απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Για τθν απόςυρςθ τθσ προςωοράσ, 

ςφμωωνα με το προθγοφμενο εδάωιο, οοικονομικόσ ωορζασ υποβάλλει ζγγραωθ ειδοποίθςθ προσ τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, ςε μορωι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF) και ςφμωωνα με τισ 

διατάξεισ των περ. β’ιδ’τθσ παραγράωου 2.3.2.5.1 παροφςασ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 

Υποςυςτιματοσ. 

 

 

2.3.4.  Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» 

2.3.4.1Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

                                                           
33

Άρκρο 15 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι των προςωερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό i) ii) καιiii) ςτοιχεία: 

i) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παράγραωο 2.2.9.1 τθσ 

παροφςασ και  τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ ωορζασ δφναται να 

διευκρινίηει τισ πλθροωορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ, ςφμωωνα με τθν παρ. 9 του άρκρου 79 του ω. 

4412/2016. 

 Οι προςωζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο 

μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςφμωωνα με το ΡΑΑΤΗΜΑ VII αυτισ. 

 Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ PromitheusESPDint, 

προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ 

ςχετικισ ςυμβατισ πλατωόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Ψορείσ 

δφνανται για αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορωότυπο XML 

που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο των εγγράωων τθσ ςφμβαςθσ. 

 Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Ψορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ 

υπεφκυνθ διλωςθ, υποβάλλονται ςφμωωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράωου 2.3.2.5.1  τθσ 

παροφςασ, ςε ψθωιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορωότυποPDF. 

 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 

οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

ii) τθν Εγγφθςθ Συμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτισ παραγράωουσ 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 

 Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορωι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 

εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 

 Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςυμπλθρϊνεται ςφμωωνα με το ΡΑΑΤΗΜΑ VΙ τθσ παροφςασ. 

 Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι 

θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν ωορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

 
 
2.3.4.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

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

τεκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι με τα αντίςτοιχα ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ,III, ΙV τθσ Διακιρυξθσ, και περιλαμβάνει 

ζγγραωα ι/και δικαιολογθτικά, με τα οποία κα περιγράωονται ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και 

τεχνικζσ προδιαγραωζσ πλθροφνται, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςωερόμενων 

ειδϊν, ςφμωωνα με τα αναλυτικϊσ αναωερόμενα ςτα ωσ άνω Ραραρτιματα. 

 
 

2.3.5  Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» -  
Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν 
Θ Οικονομικι Ρροςωορά, ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραωόμενο ςτθν  παροφςα  κριτιριο ανάκεςθσ, όπωσ 
ορίηεται κατωτζρω. 
 
Ρροςφορά με τιμι μονάδασ 
Οι προςωερόμενεσ τιμζσ των προσ προμικεια ειδϊνδίνονται ςε ευρϊ ανά μονάδα μζτρθςθσ (τεμάχιο), 

ςφμωωνα με τισ ενδεικτικζσ τιμζσ, όπωσ αυτζσ ζχουν κακοριςκεί ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV τθσ παροφςασ, 

ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι ωόρμα του ςυςτιματοσ.  

 

Εκτόσ τθσ θλεκτρονικισ οικονομικισ προςωοράσ που παράγεται από το ςφςτθμα,οι προςφζροντεσ πρζπει να 

επιςυνάψουν ςτον (υπο)ωάκελλο “Οικονομικι Ρροςωορά” και το Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ, ςε μορωι 

http://www.promitheus.gov.gr/
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pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο,και ςυμπλθρωμζνο με τθν αναγραωόμενθ προςωερόμενθ τιμι, που 

επιςυνάπτεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ  V τθσ παροφςασ. 

Στθν προςωορά περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. 

- Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου  3% και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ  20%. 

- Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Ψ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 

αυτόματα από το ςφςτθμα.  

- Οι προςωερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.  

- Ϋσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςωορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δε δίνεται τιμι ςε ΕΥΫ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΫ προσ ξζνο νόμιςμα, 

β) δεν προκφπτει με ςαωινεια θ προςωερόμενθ τιμι, με τθν επιωφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 

4412/2016 και  

γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι ςτα ΡΑΑΤΗΜΑΤΑΙ, ΙΙ, ΙΙΙ  , IV, τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 

 

2.3.6 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 
Οι υποβαλλόμενεσ προςωορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ ωορείσ για διάςτθμα τριακοςίων 

εξιντα πζντε (365) θμερϊναπό τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςωορϊν. 

Ρροςωορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ 

κανονικι. 

Θ ιςχφσ τθσ προςωοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράωωσ, εωόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, 

πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμωωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραωο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο 

για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.Σε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ, για τουσ οικονομικοφσ ωορείσ, που αποδζχτθκαν 

τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςωορϊν τουσ, οι προςωορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το 

επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ, τα αποτελζςματα 

τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, 

ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμωζρον, οπότε οι οικονομικοί ωορείσ που 

ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςωορά και τθν εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ τουσ, εωόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ 

προςωοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρατείνουν τισ 

προςωορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί ωορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςωορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςωοράσ, θ 

ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόωαςι τθσ, εωόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το 

δθμόςιο ςυμωζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 

διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςωορά τουσ. 

2.3.7 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 
H Ανακζτουςα Αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, απορρίπτει, 

ςε κάκε περίπτωςθ, προςωορά: 
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α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςωοράσ, ι δεν 

υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ 

παραγράωουσ 2.3.1. (Γενικοί όροι υποβολισ προςωορϊν), 2.3.2. (Ωρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςωορϊν), 

2.3.4.(Ρεριεχόμενο Ψακζλου«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικισ Ρροςωοράσ), 2.3.5. (Ρεριεχόμενο 

Ψακζλου «Οικονομικισ Ρροςωορά»/Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςωορϊν), 2.3.6. (Ωρόνοσ 

ιςχφοσ προςωορϊν), 3.1. (Αποςωράγιςθ και αξιολόγθςθ προςωορϊν) και 3.2. (Ρρόςκλθςθ υποβολισ 

δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαωείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροωορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροωοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εωόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 

ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαωινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εωόςον επιδζχονται, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 

από τον προςωζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμωωνα το άρκρο 102 του ν. 4412/2016 και 

τθν παράγραωο 3.1.2 τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςωζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 

προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.1.2 τθσ 

παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςωορά 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςωζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςωορζσ. 

Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράωου 2.2.3.4. περ. γ) τθσ παροφςασ και ςτθν 

περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν ωορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν ωορζων που 

ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων, 

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

θ) για τθν οποία ο προςωζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναωορικά με τθν τιμι ι το 

κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςωορά του ωαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε ςχζςθ 

με τα αγακά, ςφμωωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016 

κ) εωόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορωϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  υποχρεϊςεισ 

τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραωα τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ, εωόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςωζροντα με τθν υποβολι ι τθ ςυμπλιρωςι τουσ, 

εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμωωνα με τα άρκρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 

ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ ι θ 

πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμωωνα με τισ 

παραγράωουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 

ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμωωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 

ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.1. Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 
Τν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΣΖΓΖΣ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

(Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη ΑμηνιφγεζεοΠξνζθνξψλ), εθεμήο Επηηξνπή Δηαγσληζκνύ, πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε 

ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ην άξζξν 16 ηεο ππ’ αξ. 64233/2021/215 ΚΥΑ ΔΣΖΓΖΣ Πξνκήζεηεο θαη Υπεξεζίεο, σο εμήο: 

Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» θαη ηνπ 

(ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξνζθνξψλ.  

 

ην ζηάδην απηό ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξώλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη πξνζβάζηκα κόλν ζηα κέιε ηεο 

Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

 

3.1.2. Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ΔΣΖΓΖΣ νξγάλσλ
34

 ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα 

ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.  

 

πκπιήξσζε – απνζαθήληζε πιεξνθνξηώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ:
35

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, δεηά απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη είλαη ή εκθαλίδνληαη 

ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην ΔΔΔΣ, ή φηαλ ιείπνπλ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα 

ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, 

εληφο πξνζεζκίαο φρη κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε απνζαθήληζε δεηείηαη θαη 

γίλεηαη απνδεθηή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ηξνπνπνηείηαη ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη φηη αθνξά 

ζε ζηνηρεία ή δεδνκέλα, ησλ νπνίσλ είλαη αληηθεηκεληθά εμαθξηβψζηκνο ν πξνγελέζηεξνο ραξαθηήξαο ζε ζρέζε 

κε ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο παξαιαβήο πξνζθνξψλ. Τα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγίαλ θαη γηα 

ηπρφλ ειιείπνπζεο δειψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα αληηθεηκεληθψο εμαθξηβψζηκα.
36

 

 

Ζ δπλαηφηεηα απηή παξέρεηαη γηα ηε δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε επηκέξνπο ζεκείσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε έλα θάθειν ππνςεθηφηεηαο, αξθεί λα κελ ηξνπνπνηείηαη ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηνπ δίλεηαη αζέκηην πιενλέθηεκα έλαληη ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο.
37

 

 

 

 

Εηδηθόηεξα: 

α) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ εμεηάδεη αξρηθά ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 72. Σε πεξίπησζε παξάιεηςεο πξνζθφκηζεο, είηε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο 

ειεθηξνληθήο έθδνζεο, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, είηε ηνπ πξσηνηχπνπ ηεο 

έληππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο.  

                                                           
34 Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα αποωαινόμενα όργανα ((επιτροπι 
διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) ελζγχουν, ςφμωωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τθν καταλλθλότθτα των προςωερόντων, 
αξιολογοφν τισ προςωορζσ, ειςθγοφνται τον αποκλειςμό τουσ από τθ διαδικαςία, τθν απόρριψθ των προςωορϊν, τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, 
τθν αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ των εγγυιςεων, τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ. 
35 Άρκρο 102 του ν. 4412/2016 
36 Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ. και Ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του άρκρου 42 ν. 4781/2021  
37 Ρρβλ. Ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του άρκρου 42 ν. 4781/2021  





 

 

Σελίδα 47 

 

Σηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλεηαη ην αλσηέξσ πξαθηηθφ. Ζ 

απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ εθδίδεηαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε άιιεο 

απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο νηθείαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο θαη 

θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ ζην ΔΣΖΓΖΣ. 

Καηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο 

παξνχζαο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί παξάιιεια κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο 

 

β) Μεηά ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη αξρηθά ζηνλ έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ελ ζπλερεία ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ 

ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ πξνζθεξφλησλ, 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ. 

 

γ) Σηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 

πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θξίζεθαλ απνδεθηά, 

ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο θαη εηζεγείηαη 

αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ. 

 

- Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή
 

απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΣΖΓΖΣ, λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ 

πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Σηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016. 

Δάλ ηα παξερφκελα ζηνηρεία δελ εμεγνχλ θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ ην ρακειφ επίπεδν ηεο ηηκήο ή ηνπ 

θφζηνπο πνπ πξνηείλεηαη, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή. 

- Σηελ πεξίπησζε ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε
38

 γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.  

 

Σηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εγθξίλεη ηα αλσηέξσ πξαθηηθά εθδίδεηαη 

απφθαζε γηα ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ
39

 («Γηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο», «Τερληθή 

Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά») θαη ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί εγγξάθσο, κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΣΖΓΖΣ, ηνλ πξψην ζε θαηάηαμε 

κεηνδφηε ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο») λα ππνβάιεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 103 θαη ηελ παξάγξαθν 3.2 ηεο παξνχζαο, 

πεξί πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ.  

 

Η απόθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ δελ θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο θαη ελζσκαηώλεηαη ζηελ 

απόθαζε θαηαθύξσζεο. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ  

3.2.1 Πξνζεζκία ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ 

                                                           
38 Τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ςτθν ενιαία απόωαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. 
39  Άρκρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  





 

 

Σελίδα 48 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή 

πξφζθιεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ 

αλάδνρν»), κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΣΖΓΖΣ, θαη 

ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα φισλ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.8 απηήο.  

 

Δηδηθφηεξα, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ απνζηέιινληαη απφ απηφλ ζε 

κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.3.2.5 

ηεο παξνχζαο. 

Εληόο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θαη ην αξγόηεξν έσο ηελ ηξίηε εξγάζηκε εκέξα από ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο, πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ θάθειν, ζην Γεληθφ Πξσηφθνιιν 

ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (Ληνζίσλ αξ. 22, 2
νο

 φξνθνο, ψξεο: 08:00 – 15:00), ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, 

ηα ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα 

νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή (σο πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθα), ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 2.3.2.5. 

 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππoβιήζεθαλ, ε 

αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά ή λα 

ζπκπιεξψζεη ηα ήδε ππνβιεζέληα ή λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζε απηφλ. 

3.2.2 Παξάηαζε πξνζεζκίαο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ 

Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεκα, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΣΖΓΖΣ, πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, γηα παξάηαζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, 

ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθά έγγξαθα πεξί αίηεζεο ρνξήγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  

Σηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο απηψλ, γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί 

γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο.  

 

Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο κπνξεί λα αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα απηή ηφζν εληφο ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ 

ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ ή ηε ζπκπιήξσζε ήδε 

ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, σο αλσηέξσ πξνβιέπεηαη.  

 

Ζ παξνχζα ξχζκηζε εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ απφ ην 

ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 

4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο. 

 

3.2.3 Απόξξηςε πξνζθνξάο αλαδόρνπ 

 Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην Δπξσπατθφ 

Δληαίν Έγγξαθν Σχκβαζεο, είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία , ή  

ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  
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iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3. (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 - 2.2.8 (θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο. 

Σε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 

πξνϋπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο είρε δειώζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Σχκβαζεο 

φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο ζχλαςεο 

ηεο ζχκβαζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ. 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη: α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα πνηνηηθήο 

επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε 

δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

3.2.4 Οινθιήξσζε ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ-γλσκνδφηεζεο 

απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.2.2 ηεο παξνχζεο, θαη ηε δηαβίβαζή ηνπ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε 

απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

Τα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ηεο παξαγξάθνπ 3.3 ηεο παξνχζεο.  

 

Επηζεκαίλεηαη όηη: Ζ αλαζέηνπζα αξρή, αηηηνινγεκέλα θαη θαηφπηλ γλψκεο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ κπνξεί λα θαηαθπξψζεη ηε ζχκβαζε γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, απφ απηήλ πνπ θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ν ζρεηηθφο φξνο έρεη 

πεξηιεθζεί ζε απηά. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαηαθπξψζεη ηε ζχκβαζε γηα ην νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) 

κέρξη θαη ην εθαηφλ είθνζη ηνηο εθαηφ (120%) ηεο πνζφηεηαο αγαζψλ ή παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξεηαη 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο 

3.3.1. Τα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 

επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ 

ησλ πεξ. α & β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 4412/2016 (πεξί αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο, ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο).   

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, εθηφο απφ φζνπο απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά δπλάκεη ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη 

πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 έσο 372 ηνπ λ. 4412/2016, καδί 

κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαη, επηπιένλ, 

αλαξηά ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα «Σπλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ».  

 

Μεηά ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο νη πξνζθέξνληεο ιακβάλνπλ γλώζε ησλ 

ινηπώλ ζπκκεηερόλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ από απηνύο, κε ελέξγεηεο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο
40

.  

 

Καηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο.  

Γελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε άιιεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο.
41

 

                                                           
40  Ρρβλ άρκρο 16 παρ. 3 περ. εϋ ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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3.3.2 Έιεπζε έλλνκσλ απνηειεζκάησλ θαηαθύξσζεο 

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο 

ζσξεπηηθά: 

 

α) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί 

νξηζηηθά, 

β) παξέιζεη άπξαθηε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε άζθεζεο, παξέιζεη 

άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π., θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο 

αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π., εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 

372 ηνπ λ. 4412/2016, 

γ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ηελ Δπίηξνπν ζηνλ Γήκν Αζελαίσλ ηνπ Διεγθηηθνχ 

Σπλεδξίνπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 324 έσο 327 ηνπ λ.4700/2020 (Α΄127), 

δ) ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, 

ππεύζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79Α ηνπ λ. 4412/2016, ζηελ νπνία ζα 

δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο 

θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε 

νπνία ζπληάζζεη πξαθηηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζε. 

Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη κλεκνλεχεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ. Δθφζνλ 

δεισζνχλ νςηγελείο κεηαβνιέο, ε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία εηζεγείηαη πξνο ην 

αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 

 

3.3.2 Πξόζθιεζε ππνγξαθήο ζπκθσλεηηθνύ 

Μεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν, κέζσ 

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΣΖΓΖΣ, λα πξνζέιζεη γηα 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζηνλ αλάδνρν.  

 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα 

πξνζεζκία, κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία, γηα ηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ 

θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

καηαηψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Σηελ πεξίπησζε απηή, ε αλαζέηνπζα 

αξρή κπνξεί λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε, πέξα απφ ηελ θαηαπίπηνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή, ηδίσο δπλάκεη ησλ 

άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ. 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ απεπζχλεη ηελ εηδηθή πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο χπαξμεο επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ή αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, ν 

αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα απέρεη απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ρσξίο λα εθπέζεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

ηνπ, θαζψο θαη λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ. 

 
3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ – Ρροςωρινι και οριςτικι  Δικαςτικι Ρροςταςία 

3.4.1 Δικαίωμα άςκθςθσ προςφυγισ 

                                                                                                                                                                                                         
41 Άρκρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Κάκε ενδιαωερόμενοσ ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμωζρον να του ανατεκεί ςυγκεκριμζνθ δθμόςια ςφμβαςθ και ζχει 

ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά παράβαςθ τθσ 

νομοκεςίασ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει 

δικαίωμα να προςωφγει ςτθν Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΑΔΘΣΥ), ςφμωωνα με τα ειδικότερα 

οριηόμενα ςτα άρκρα 345επ. ν. 4412/2016 και 1επ. π.δ. 39/2017, ςτρεωόμενοσ με προδικαςτικι προςωυγι, 

κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ 

αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. 

 

3.4.2 Ρροκεςμία άςκθςθσ προςφυγισ 

Σε περίπτωςθ προςωυγισ κατά πράξθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 

προδικαςτικισ προςωυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαωερόμενο οικονομικό 

ωορζα, αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι 

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαωερόμενο οικονομικό 

ωορζα, αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ,  

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 

ςυμωζροντα του ενδιαωερόμενου οικονομικοφ ωορζα. 

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 

δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 

προδικαςτικισ προςωυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ 

παράλειψθσ42.  

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 

επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν 

περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν 

περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:5943. 

 

3.4.3 Ραράβολο– Τρόποσ κατάκεςθσ 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςωεφγοντα 

υπζρ του δθμοςίου, το φψοσ του οποίου ανζρχεται ςε ποςοςτό μθδζν και πζντε δζκατα επί τοισ εκατό (0,5%) 

τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ (χωρίσ Ψ.Ρ.Α.) τθσ ςφμβαςθσ. Το φψοσ του παραβόλου δε μπορεί να είναι 

κατϊτερο των εξακοςίων (600) ευρϊ οφτε ανϊτερο των δεκαπζντε χιλιάδων (15.000) ευρϊ. 

 

Το παράβολο καταβάλλεται κατά τθν κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ. Θ ωσ άνω κατάκεςθ γίνεται 

θλεκτρονικά μζςω τθσ εωαρμογισ e-παράβολου ςτθ διαδικτυακι πφλθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ρλθροωοριακϊν Συςτθμάτων (Γ.Γ.Ρ.Σ.), αποκλειςτικά και μόνο υπό τον Ψορζα «Ενιαία Αρχι Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΕΑΔΘΣΥ)» (κωδικόσ τφπου παραβόλου *100+) και αποτελεί ζςοδο του κρατικοφ προχπολογιςμοφ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ καταβολισ και τθσ είςπραξθσ του παράβολου ο προςωεφγων υποχρεοφται να επιςυνάψει 

ςτο προβλεπόμενο ςτθν παράγραωο 2 του άρκρου 8 του παρόντοσ Κανονιςμοφ  ζντυπο προςωυγισ  του 

Ραραρτιματοσ Ι: 

- εκτυπωμζνο αντίγραωο θλεκτρονικισ πλθρωμισ του ποςοφ ςε Τράπεηα, 

- επικυρωμζνθ εκτφπωςθ από τθ ςελίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροωοριακϊν Συςτθμάτων του 

Υπουργείου Οικονομικϊν ότι το ωσ άνω παράβολο, υπό τον αντίςτοιχο Κωδικό, ωζρει τθν ζνδειξθ 

‘’πλθρωμζνο’’, κακϊσ και 
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- βεβαίωςθ περί ελζγχου και δζςμευςθσ του θλεκτρονικοφ παράβολου από τθν Υπθρεςία που το αποδζχεται. 

Αρμόδια υπθρεςία να βεβαιϊςει τον ζλεγχο και τθ δζςμευςθ του θλεκτρονικοφ παραβόλου, είναι θ ΕΑΔΘΣΥ 

και όχι θ ανακζτουςα αρχι. 

Το παράβολο επιςτρζωεται ςτον προςωεφγοντα: 

α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςωυγισ του, 

β) ςτθν περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οωειλόμενθ 

ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόωαςθσ τθσ ΕΑΔΘΣΥ επί τθσ προςωυγισ, 

γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςωεφγοντα από τθν προςωυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν 

κατάκεςθ τθσ προςωυγισ. 

Σε περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ προςωυγισ του προςωεφγοντοσ, το παράβολο αποδίδεται ςτο Δθμόςιο, 

εωόςον: 

α) ο προςωεφγων δεν αςκιςει τθν προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 372 αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ ι 

β) ο προςωεφγων παραιτθκεί από αυτιν ι 

γ) με τθν απόωαςθ του Δικαςτθρίου απορριωκεί θ αίτθςθ του προςωεφγοντοσ ι 

δ) ςε κάκε περίπτωςθ που δεν διατάςςεται θ ΕΑΔΘΣΥ να επιςτρζψει το παράβολο ςτον προςωεφγοντα. 

 

3.4.4 Αναςταλτικό αποτζλεςμα 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόωαςθ τθσ ΕΑΔΘΣΥ μετά από άςκθςθ 

προδικαςτικισ προςωυγισ, ςφμωωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 20 του π.δ. 39/2017. 

Πμωσ, μόνθ θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, 

υπό τθν επιωφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμωωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 

4412/2016 και το άρκρο 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ ανωτζρω παράγραωοσ δεν εωαρμόηεται αν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςωορά και δεν υπάρχουν 

ενδιαωερόμενοι υποψιωιοι. 

3.4.5 Ηλεκτρονικι κατάκεςθ προςφυγισ 

Θ Ρροδικαςτικι Ρροςωυγι του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016, κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του Υποςυςτιματοσ, ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του διαγωνιςμοφ, 

επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςωυγι» και επιςυνάπτοντασ τα ςχετικά ζγγραωα και ιδίωσ το 

τυποποιθμζνο ζντυπο του Ραραρτιματοσ Ι του π.δ. 39/2017, ςε μορωι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable 

DocumentFormat (PDF) και ςφμωωνα με τισ διατάξεισ των περ. β’ι δ’ τθσ παραγράωου 2.3.2.5.1 τθσ παροφςασ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία», και ςφμωωνα με όςα ορίηονται ςτον κανονιςμό 

Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν :  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 

ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςωυγισ, προκειμζνου να αςκιςει 

το δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςωυγισ, ςφμωωνα μετθνπαρ. 3 τουάρκρου 362 

του ν. 4412/2021 και τθν παρ. 3 άρκρο 7 του π.δ. 39/2017,για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ 

πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραωα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 

φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ τθσ περ. αϋ τθσ παρ. 1, ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ 

και τισ απόψεισ τθσ επί τθσ προςφυγισ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι 

αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςωυγι πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τισ απόψεισ τθσ, τισ παρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα μζςω του 

θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι 

τουσ. 
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δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατωόρμασ του 

ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

 Οι ανωτζρω προκεςμίεσ είναι αποκλειςτικζσ.  

  

3.4.6 Διαδικαςία λιψθσ απόφαςθσ – ςυνζπειεσ αποφάςεων ΕΑΔΗΣΥ  

Ο ςχθματιςμόσ τθσ ΕΑΔΘΣΥ, που εξετάηει τθν προδικαςτικι προςωυγι, ελζγχει αυτι ωσ προσ τθ νομιμότθτά 

τθσ.  

Ο οικείοσ ςχθματιςμόσ, αωοφ λάβει υπόψθ τα ςτοιχεία του ωακζλου τθσ υπόκεςθσ, τθν ειςιγθςθ του 

οριςκζντοσ ωσ ειςθγθτι τθσ υπόκεςθσ, τουσ προβαλλόμενουσ  πραγματικοφσ και νομικοφσ ιςχυριςμοφσ του 

προςωεφγοντοσ, τισ απόψεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, τουσ ιςχυριςμοφσ του 

παρεμβαίνοντοσ, εκδίδει απόωαςθ, θ οποία λαμβάνεται με πλειοψθωία, κατόπιν ωανερισ ψθωοωορίασ, και 

είναι αιτιολογθμζνθ.  

Θ απόωαςθ εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ 

προδικαςτικισ προςωυγισ. 

Ο οικείοσ ςχθματιςμόσ, με τθν απόωαςι του, κατά περίπτωςθ, δζχεται εν όλω ι εν μζρει ι απορρίπτει τθν 

προδικαςτικι προςωυγι. Επί αποδοχισ προδικαςτικισ προςωυγισ κατά πράξθσ ακυρϊνεται ολικϊσ ι μερικϊσ 

θ προςβαλλόμενθ πράξθ, ενϊ επί αποδοχισ προδικαςτικισ προςωυγισ κατά παράλειψθσ, ακυρϊνεται θ 

παράλειψθ και θ υπόκεςθ αναπζμπεται ςτθν ανακζτουςα αρχι για να προβεί αυτι ςτθν οωειλόμενθ ενζργεια. 

Οι Ανακζτουςεσ Αρχζσ υποχρεοφνται να ςυμμορωϊνονται με τισ αποωάςεισ τθσ ΕΑΔΘΣΥ. 

Οι αποωάςεισ και οι ςιωπθρζσ απορρίψεισ των προςωυγϊν από τθν ΕΑΔΘΣΥ υπόκεινται αποκλειςτικά ςτα 

ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτθν ωσ 

κατωτζρω παράγραωο. 

H ΕΑΔΘΣΥ επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςωυγι και δεν μπορεί να ελζγξει 

παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αωοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ (παρ. 5 άρκρο 

367 ν. 4412/2016). 

3.4.7  Κοινοποίθςθ αποφάςεων τθσ ΕΑΔΗΣΥ 

Οι αποωάςεισ των ςχθματιςμϊν τθσ ΕΑΔΘΣΥ και οι αποωάςεισ για τθ χοριγθςθ αναςτολισ – προςωρινϊν 

μζτρων κοινοποιοφνται, με επιμζλεια του γραμματζα τθσ ΕΑΔΘΣΥ, ςτουσ ενδιαωερόμενουσ με θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. Επίςθσ, οι αποωάςεισ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΔΘΣΥ, τθρουμζνων των ρυκμίςεων του 

ν. 2472/1997 και του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρ. 45/2001 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 

18θσ Δεκεμβρίου 2000 (ΕΕ L 8 τθσ 23.11.1995), ωσ προσ τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων. 

3.4.8Δικαςτικι προςταςία – Αρμόδιο δικαςτιριο 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμωζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραωο εωαρμοηόμενων αναλογικά των 

διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόωαςθσ τθσ ΕΑΔΘΣΥ και τθν ακφρωςι τθσ 

ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εωετείου Ακθνϊν. Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ απόρριψθσ τθσ 

προδικαςτικισ προςωυγισ από τθν ΕΑΔΘΣΥ.  Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου βοθκιματοσ ζχει και θ 

ανακζτουςα αρχι, αν θ ΕΑΔΘΣΥ. κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςωυγι, αλλά και αυτόσ του οποίου ζχει 

γίνει εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςωυγι. 

Με τθν απόωαςθ τθσ ΕΑΔΘΣΥ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναωείσ προσ τθν ανωτζρω 

απόωαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εωόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 

ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι 

προςωυγι ι αωοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ ΕΑΔΘΣΥ ι το περιεχόμενο των αποωάςεϊν τθσ. Θ 
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ανακζτουςα αρχι, εωόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 

προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναωορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμωζροντοσ, οι 

οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.44 

Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ άνω δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  τθν 

κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόωαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ 

απόωαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ δεν 

πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράωου.45 

Αντίγραωο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ ωροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν ΕΑΔΘΣΥ τθν 

ανακζτουςα αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαωερόμενο, τθν κλιτευςθ του 

οποίου διατάςςει με πράξθ του ο Ρρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι Τμιματοσ ζωσ τθν 

επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ο αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι απαραδζκτου του ενδίκου 

βοθκιματοσ να προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν 

ζκδοςθ και τθν παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) 

θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο ωάκελοσ και 

οι απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα 

ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των διαδίκων. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ 

ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόωαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι 

ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποωανκεί διαωορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι τθσ αίτθςθσ 

κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ 

τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποωανκεί διαωορετικά.46 Για τθν 

άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμωωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του 

Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαωερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράωθκε και θ 

εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εωαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του άρκρου 

32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, το 

κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία ςφναψθσ 

τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαωερόμενοσ δικαιοφται να αξιϊςει 

αποηθμίωςθ, ςφμωωνα με τα αναωερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με τθν επιωφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαωορϊν του παρόντοσ άρκρου 

εωαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989. 

 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 
Θ Ανακζτουςα Αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 

αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςωάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε 

ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ 

διαδικαςία ι να αναμορωϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποωαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το 

ςθμείο που εμωιλοχϊρθςε το ςωάλμα ι θ παράλειψθ.  

 

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 

υποβολισ προςωοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςωορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του δευτζρου 

εδαωίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

                                                           
44 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
45 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
46 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, εκτόσ 

εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςωάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμωωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) αν οι 

οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ 

εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαωζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ωορζα για τον οποίο 

προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςωορά κρικεί ωσ μθ ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ 

των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςωορϊν, ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμοςίου ςυμωζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αναλυτικζσ λεπτομζρειεσ για τισ υποχρεϊςεισ του προμθκευτι , τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ περιλαμβάνονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ,  ςτθ τεχνικι ζκκεςθ και ςτθν  γενικι ςυγγραωι 

υποχρεϊςεων τθσ αιτοφςασ Διεφκυνςθσ 

4.1      Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ (άρκρο 72 παρ. 4του ν. 

4412/2016) το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να 

ςυμπεριλαμβάνονται ο ΨΡΑ και κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ. 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ, κα είναι μεγαλφτεροσ κατά δφο (2) μινεσ από το ςυμβατικό χρόνο εκτζλεςθσ του 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 

αναωερόμενα ςτθν παράγραωο 2.1.5 ςτοιχεία τθσ παροφςασ και, επιπλζον, τον αρικμό τθσ πράξθσ 

κατακφρωςθσ και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμωωνο με το υπόδειγμα που 

περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ VΙ τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ εκδίδεται υπζρ του ωορζα με τον οποίο υπογράωεται το ςυμωωνθτικό. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τον ωορζα που τισ ζχει εκδϊςει προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 

εγκυρότθτά τθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εωαρμογι όλων των 

όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραωο 4.3.3 τθσ παροφςασ, θ οποία ςυνεπάγεται 

αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ ανακζτουςα αρχι οωείλει να απαιτεί  από τον ανάδοχο να κατακζςει μζχρι 

και τθν υπογραωι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ το φψοσ τθσ 

οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ  τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από τον ανάδοχο, των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

4.2 Συμβατικό πλαίςιο – Εφαρμοςτζα νομοκεςία 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εωαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Διάρκεια ςφμβαςθσ–  Τροποποίθςθ κατά τθ διάρκεια ςφμβαςθσ 
4.3.1 Διάρκειασ ςφμβαςθσ  

Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου από 
τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, ςυμωωνθτικοφ ςτο ΚΘΜΔΘΣ (άρκρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016). 
 
Για τισ χθμικζσ τουαλζτεσ ενθλίκων (55 τεμάχια) & αυτόνομοι μεταφερόμενοι οικίςκοι τουαλετϊν (5 

τεμάχια):  Ο χρόνοσ παράδοςθσ τουσ ορίηεται ςε επτά (7) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ Σφμβαςθσ. 

Για τα νζα ςθμεία που ο Διμοσ πικανόν χρειαςκεί να τοποκετιςει χθμικζσ τουαλζτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνου 

και του χρόνου δοκιμαςτικισ λειτουργίασ και  πάντα μετά από ζγγραωθ παραγγελία τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ 

όπου κα αναωζρονται τα ςθμεία τοποκζτθςθσ και ο αρικμόσ τουαλετϊν ςε κάκε ςθμείο, ο χρόνοσ παραμζνει ο 

ίδιοσ. Θ τοποκζτθςθ, θ λειτουργία τουσ και ο κακαριςμόσ τουσ κα διαρκζςει για χρονικό διάςτθμα επτακοςίων 

τριάντα (730) θμερολογιακϊν θμερϊν ςτα επιλεγμζνα ςθμεία που κα υποδείξει θ υπθρεςία. 
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Για τουσ αυτόνομουσ οικίςκουσ χθμικϊν τουαλετϊν ςε τρζιλερ: Θ τοποκζτθςθ των οικίςκων ςε τρζιλερ κα 

εκτελείται φςτερα από ζγγραωθ εντολι τθσ Υπθρεςίασ εντόσ 48 ωρϊν. Οι αυτόνομοι οικίςκοι χθμικϊν 

τουαλετϊν ςε τρείλερ κα τοποκετθκοφν ςε διάωορα ςθμεία των δθμοτικϊν κοινοτιτων τθσ Ακινασ για τθν 

κάλυψθ ζκτακτων αναγκϊν. Θ τοποκζτθςθ, θ λειτουργία τουσ και ο κακαριςμόσ τουσ κα διαρκζςει επίςθσ για 

χρονικό διάςτθμα επτακοςίων τριάντα (730) θμερολογιακϊν θμερϊν  

 

Διευκρινίηεται ότι ςε ότι αωορά το 2ο άρκρο του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ θ Υπθρεςία δφναται, εντόσ του 

χρονικοφ διαςτιματοσ των 730 θμερϊν τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ,  να μιςκϊςει ζωσ και  150 ωορζσ/θμζρεσ 

ζναν αυτόνομο οικίςκο WC ςε τρζιλερ. Επιςθμαίνεται ότι θ Υπθρεςία μπορεί να ηθτιςει τθ μίςκωςθ ζωσ και 5 

τεμαχίων αυτόνομων οικίςκων τουαλετϊν ςε τρείλερ ςε μία θμζρα ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ και ςε κάκε 

περίπτωςθ μζχρι τθν εξάντλθςθ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ των 150 θμερϊν ανά 1 τρζιλερ. 

 
 
 
4.3.2Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 132 «Τροποποίθςθ 

ςυμβάςεων κατά τθν διάρκεια τουσ», του άρκρου 201 «Ρροθγοφμενθ γνϊμθ για τθν τροποποίθςθ ςφμβαςθσ» 

και του άρκρου 221 παρ. 11 περ. ςτϋ του Ν. 4412/2016  

Τυχόν τροποποιιςεισ των ςυμβατικϊν όρων κα υποβλθκοφν ςτον προςυμβατικό ζλεγχο νομιμότθτασ του 

Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, ςφμωωνα με το άρκρο 132 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμωωνα με το άρκρο 203 του ν. 4412/2016 

και τθν παράγραωο 5.2. τθσ παροφςασ47, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ τθσ 

παραγράωου 4.5, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α),  θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον επόμενο, κατά 

ςειρά κατάταξθσ οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

ςφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ 

και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςωορά που αυτόσ είχε υποβάλει (ριτρα 

υποκατάςταςθσ)48. Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εωόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα 

αρχι ζγγραωθ και ανεπιωφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ 

τθσ πρόταςθσ.  

 
4.4 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
4.4.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 

δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ 

δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται 

από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 

που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 

4.4.2.Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι: 

                                                           
47

      Βλ. ιδίωσ τθν περ. γ τθσ παρ.4  του άρκρου 203 του ν. 4412/2016 
48

      Άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

  Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», 

Κεωάλαιο ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).   

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι 

κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε κατάςταςθ 

(ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμωερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι 

άλλων κοινϊν ςυμωερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμωερόντων) 

μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ 

απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και 

μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποωάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, 

οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ49. Οι 

υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα μζλθ τθσ 

ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί.  

Στο ςυμφωνθτικό κα περιλαμβάνεται ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των 

υπεργολάβων του. 

 

4.5 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 

ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εωόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναωζρονται ςτθν παράγραωο 2.2.3.1 και ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει 

από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόωαςθ του Δικαςτθρίου τθσ 

Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα αδικιματα 

που αναωζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ 

από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ 

επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν 

βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε 

εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ κα 

βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναωζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε κζςθ να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.  

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ δζςμευςθ ακεραιότθτασ 

τθσ παρ. 4.4.2. τθσ παροφςασ. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
49

Ρρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 





 

 

Σελίδα 59 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αναλυτικζσ λεπτομζρειεσ για τισ υποχρεϊςεισ του προμθκευτι , τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ περιλαμβάνονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ,  ςτθ τεχνικι ζκκεςθ και ςτθν  γενικι ςυγγραωι 

υποχρεϊςεων τθσ αιτοφςασ Διεφκυνςθσ 

 

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ – Κρατιςεισ 

5.1.1Τρόποσ πλθρωμισ 

Ζ πιεξσκή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη κε ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ εθάζηνηε 

νξηζηηθή ηκεκαηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ. 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε 

άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

πιεξσκή. 

Σηελ παξνχζα ζχκβαζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο: 

α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ. 

β) Τηκνιφγην Αλαδφρνπ 

γ) Πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο  θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. 

δ) Βεβαίσζε ηνπ Δπφπηε Παξαθνινχζεζεο γηα ηηο επηκεηξήζεηο θαη ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, αληίγξαθν 

εκεξνινγίνπ θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ ησλ εθηειεζζέλησλ εξγαζηψλ. 

 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ηνλ Αλάδνρν κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 

παξαιαβήο ηνπ ηηκνινγίνπ ή άιινπ ηζνδχλακνπ γηα ηελ πιεξσκή εγγξάθνπ ζηελ Υπεξεζία, άιισο απφ ηηο 

εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 3 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ε.5 ηεο παξαγξάθνπ Ε΄ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 

4152/2013 (Α΄ 107) θαη εθφζνλ ν ηειεπηαίνο πξνζθνκίζεη ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. Σε πεξίπησζε κε ηήξεζεο 

ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ηφηε ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69Ε 

«Πξνζεζκίεο απνζηνιήο δηθαηνινγεηηθψλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη δαπαλψλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 

έθδνζεο ηίηινπ πιεξσκήο θαη εμφθιεζεο απηψλ» ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143Α΄) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ Αλάδνρν. 

5.1.2  Κρατιςεισ 

Τον ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. για τθν παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,1% επί όλων των ςυμβάςεων που υπάγονται ςτον Ν.4412/2016, αξίασ άνω των χιλίων (1.000) 

ευρϊ, ανεξάρτθτα από τθν πθγι προζλευςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ, υπζρ τθσ ΕΑΔΘΣΥ (παρ. 3 άρκρο 7 Ν. 

4912/2022). 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ 

αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε 

κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του Υπουργείου Ϊθωιακισ 

Διακυβζρνθςθσ, ςφμωωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ 20% (άρκρο 7 τθσ ΥΑ 5143/05.12.2014 (ΨΕΚ 3335/11.12.2014 τεφχοσ Βϋ)). 

δ)Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ ωόρου 

ειςοδιματοσ αξίασ επί του κακαροφ ποςοφ  
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ε) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ ωόρου 

ειςοδιματοσ αξίασ 4% για αγακά επί του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 64 παρ. 2 ν.4172/2013 (ΨΕΚ 167/23.07.2013 

τεφχοσ Αϋ)). 

η) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ ωόρου 

ειςοδιματοσ αξίασ 8% για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ επί του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 64 παρ. 2 ν.4172/2013 

(ΨΕΚ 167/23.07.2013 τεφχοσ Αϋ)). 

 

 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ-
Ροινικεσ ρθτρεσ 

5.2.1Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε 

δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου, φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου: 

α) εάν δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμωωνθτικό μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι 

πρόςκλθςθ, με τθν επιωφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, τότε κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 

υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 

Πρόςκλθςθ για υποβολι δικαιολογθτικϊν του ν. 4412/2016για τον προςωζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 

επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά.  

β) εάν δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν ςυμμορωωκεί με τισ 

ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμωωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ 

του ςυμωωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

γ) εωόςον δε ωορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δε ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον 

ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που κα κακοριςτεί κάκε ωορά από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμωωνα 

με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016, με τθν επιωφλαξθ τθσ παρ. 2. 

δ)εωόςον δεν παράςχει τισ υπθρεςίεσ ι δεν υποβάλει τα παραδοτζα ι δεν προβεί ςτθν αντικατάςταςι τουσ 

μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμωωνα με τα όςα προβλζπονται ςτο 

άρκρο 217 περί διάρκειασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ. 

 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ), θ 

ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ 

παραγράωου 8 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραωι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οωείλει να προβεί ο 

ανάδοχοσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρωωςι του (θ ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ και 

ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι μικρότερθ των 15 θμερϊν).  

 Αν θ ωσ άνω προκεςμία παρζλκει χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορωωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε 

προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρωωςθσ, με απόωαςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  για λόγουσ που αωοροφν ςε υπαιτιότθτα του ωορζα εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

 

5.2.2.1 Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόωαςθ του 

αποωαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαωερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ:  

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
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β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε 

από ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ 

εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ 

προκαταβολισ από τον ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόωαςθσ κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, 

με το ιςχφον κάκε ωορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε 

αυτι και μζχρι τθσ επιςτροωισ τθσ, με το ιςχφον κάκε ωορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ  

γ) καταλογιςμόσ του διαωζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εωόςον αυτι 

προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα, 

ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό ωορζα 

που ζχει λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ ωορζασ του 

προθγοφμενου εδαωίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 

προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα, από τρίτο 

οικονομικό ωορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςωυγι ςτθ διαδικαςία 

διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εωόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 32.  

Το διαωζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαωζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εωόςον αυτι 

προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα, ςφμωωνα 

με τα ανωτζρω αναωερόμενα. Το διαωζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 

ζκπτωτο οικονομικό ωορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 

ζκπτωτο οικονομικό ωορζα, ςφμωωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ 

ωορζασ. 

Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα αρχι 

από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01.  

Ο καταλογιςμόσ του διαωζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και τθν κοινοποίθςθ 

τθσ απόωαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εωόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν που δεν 

προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα ςε τρίτο οικονομικό ωορζα. Για τθν 

είςπραξθ του διαωζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα μπορεί να εωαρμόηεται θ διαδικαςία του 

Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαωζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Επιπλζον, ςε βάροσ του αναδόχου μπορεί να επιβλθκεί και προςωρινόσ αποκλειςμόσ του από το ςφνολο των 

ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των ωορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016, κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ ωορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

 

5.2.2.2 Αν το υλικό ωορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 

λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμωωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 

πρόςτιμο50 πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ 

ΨΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 

παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 

αυτϊν. 

                                                           
50

 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 
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Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για ωόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ 

των υλικϊν, με απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν 

λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάωορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για 

το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ ωόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εωόςον ο προμθκευτισ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 

καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ 

λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε ωορά ανϊτατο 

όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 

πλθρωμισ του προμθκευτι ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 

εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εωόςον ο προμθκευτισ δεν κατακζςει το 

απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ 

τθσ ζνωςθσ. 

5.2.3.Ροινικεσ ρθτρεσ 

Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και 

μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ 

ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.«Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να επιβάλλονται και για 

πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.».  

2.Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ 

ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ 

προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΨΡΑ των υπθρεςιϊν που 

παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΨΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 

των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ για 

υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόωαςθ 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αωοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα 

ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ 

ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

δ) τυχόν άλλεσ ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για πλθμμελι εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων, 

εωόςον προβλζπονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ. Το ςφνολο των ποινικϊν ρθτρϊν αυτισ τθσ περίπτωςθσ δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ αν αιτιολογθμζνα θ ανακζτουςα αρχι 

αποωαςίςει άλλωσ.  

3.Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αωαιρείται/ςυμψθωίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

4.Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 

ζκπτωτο. 

 
 
 
5.2.4 Γνωςτοποίθςθ κιρυξθσ αναδόχου ωσ εκπτϊτου 

Θ κιρυξθ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου γνωςτοποιείται από τθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί, ςτθν ΕΑΑΔΘΣΥ, θ 

οποία είναι αρμόδια για τθν τιρθςθ ςχετικοφ μθτρϊου. Τα ςτοιχεία του μθτρϊου αξιοποιοφνται κατά τθν 

εωαρμογι του άρκρου 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ ωορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 
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5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποωάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ ωορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ-ποινικεσ ρθτρεσ), 6.1. (Ωρόνοσ παράδοςθσ των 
WC), 6.3. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), 6.5. (Διάρκεια ςφμβαςθσ), 6.7. (Απόρριψθ 
παραδοτζων – αντικατάςταςθ), κακϊσ κακϊσ και κατ’ εωαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςωυγι 
για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του ωορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι 
προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόωαςθσ. 
Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςωυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςωυγισ αποωαςίηει 
το αρμοδίωσ αποωαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάωιο τθσ 
περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράωου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριωκείςα. Κατά τθσ απόωαςθσ αυτισ δεν 
χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε ωφςθσ διοικθτικισ προςωυγισ. Αν κατά τθσ απόωαςθσ που επιβάλλει 
κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςωυγι ι αν απορριωκεί αυτι από το αποωαινόμενο αρμοδίωσ 
όργανο, θ απόωαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςωυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ 
απόωαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 
 
 
5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 
Κάκε διαωορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 

πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςωυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εωετείο τθσ 

Ρεριωζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του 

άρκρου 205Α του ν. 4412/201651. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςωυγισ ςτο Διοικθτικό Εωετείο προθγείται 

υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοωανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 4412/2016 και 

τθν παράγραωο 5.3 τθσ παροφςασ, διαωορετικά θ προςωυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ 

ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςωυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται 

θ τιρθςθ ενδικοωανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον ενδιαωερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραωο τθσ οποίασ 

δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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 Άρκρο 205Α του ν. 4412/2016.  





 

 

Σελίδα 64 

 

6. ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Αναλυτικζσ λεπτομζρειεσ για τισ υποχρεϊςεισ του προμθκευτι , τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ περιλαμβάνονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ,  ςτθ τεχνικι ζκκεςθ και ςτθν  γενικι ςυγγραωι 

υποχρεϊςεων τθσ αιτοφςασ Διεφκυνςθσ 

Πςον  αφορά τθ μίςκωςθ : 

6.1. Χρόνοσ παράδοςθσ  των WC 

Για τισ χθμικζσ τουαλζτεσ ενθλίκων (55 τεμάχια) & αυτόνομοι μεταφερόμενοι οικίςκοι τουαλετϊν (5 

τεμάχια):  Ο χρόνοσ παράδοςθσ τουσ ορίηεται ςε επτά (7) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ Σφμβαςθσ.  

Για τουσ αυτόνομουσ οικίςκουσ χθμικϊν τουαλετϊν ςε τρζιλερ: Θ τοποκζτθςθ των οικίςκων ςε τρζιλερ κα 

εκτελείται φςτερα από ζγγραωθ εντολι τθσ Υπθρεςίασ εντόσ 48 ωρϊν. Οι αυτόνομοι οικίςκοι χθμικϊν 

τουαλετϊν ςε τρείλερ κα τοποκετθκοφν ςε διάωορα ςθμεία των δθμοτικϊν κοινοτιτων τθσ Ακινασ για τθν 

κάλυψθ ζκτακτων αναγκϊν. 

Διευκρινίηεται ότι ςε ότι αωορά το 2ο άρκρο του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ θ Υπθρεςία δφναται, εντόσ του 

χρονικοφ διαςτιματοσ των 730 θμερϊν τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ,  να μιςκϊςει ζωσ και  150 ωορζσ/θμζρεσ 

ζναν αυτόνομο οικίςκο WC ςε τρζιλερ. Επιςθμαίνεται ότι θ Υπθρεςία μπορεί να ηθτιςει τθ μίςκωςθ ζωσ και 5 

τεμαχίων αυτόνομων οικίςκων τουαλετϊν ςε τρείλερ ςε μία θμζρα ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ και ςε κάκε 

περίπτωςθ μζχρι τθν εξάντλθςθ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ των 150 θμερϊν ανά 1 τρζιλερ. 

Θ παράδοςθ των τουαλετϊν κα γίνει με ζξοδα και ευκφνθ του αναδόχου ςτουσ χϊρουσ που κα του 

υποδειχκοφν από τθν αρμόδια Υπθρεςία που διοικεί τθ Σφμβαςθ και πάντα ςε εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

 Σε περίπτωςθ δε, που πικανϊν υποδειχκοφν από τθν Υπθρεςία νζα ςθμεία τοποκζτθςθσ χθμικϊν τουαλετϊν, 

αυτό κα γίνει με ζξοδα και ευκφνθ του αναδόχου, πάντα ςε εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ και μζςα ςε επτά (7) 

θμζρεσ από τθν ζγγραωθ παραγγελία τθσ Υπθρεςίασ προσ τον Ανάδοχο, ςυμπεριλαμβανομζνου και του χρόνου 

δοκιμαςτικισ λειτουργίασ που απαιτείται.  

 

66.1.2. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 

ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 

α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016, περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ 

διάρκεια τουσ, 

β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά 

από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εωόςον 

ςυμωωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι, το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου. 

γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  

  

Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται 

ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραωο 5.2.2 τθσ παροφςθσ. 
 

 6.1.3 Με αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ 

ωόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. 

Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρω βίασ ι άλλου ιδιαιτζρωσ ςοβαροφ λόγου, που 
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κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ 

μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου ωόρτωςθσ – παράδοςθσ, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

6.1.4 Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει 

ο παρατακείσ κατά τα ανωτζρω χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκοφν τα ςυμβατικά είδθ, ο προμθκευτισ κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ. 

 6.1.5 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ 

των ειδϊν και τθν Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να 

παραδϊςει τα είδθ, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

 Μετά από κάκε προςκόμιςθ είδουσ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να υποβάλει 

ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναωζρεται θ 

θμερομθνία προςκόμιςθσ, το είδοσ, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθσ τθσ οποίασ 

προςκομίςτθκε. 

6.2 Ραραλαβι ςυμβατικϊν ειδϊν 
6.2.1. H παραλαβι των ςάκων απορριμμάτων γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ που 

ςυγκροτείται, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 11 περ. β του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

6.2.2 Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ του υλικοφ, μπορεί να διενεργθκεί ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ 

παρουςία του Αναδόχου, εωόςον το επικυμεί, με μακροςκοπικι εξζταςθ  

6.2.3 Στθν περίπτωςθ τθσ μακροςκοπικισ εξζταςθσ, θ επιτροπι ςυντάςςει πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι 

απόρριψθσ μετά τθ διενζργεια του μακροςκοπικοφ ελζγχου. 

Πταν διενεργείται και εργαςτθριακι εξζταςθ, εκτόσ από τθν μακροςκοπικι εξζταςθ, ςυντάςςεται από τθν 

επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ εκτόσ από το πρωτόκολλο μακροςκοπικοφ ελζγχου και 

δειγματολθψίασ και πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι απόρριψθσ μετά το αποτζλεςμα του ελζγχου τοφτου. 

Εάν, λόγω τθσ ωφςθσ του είδουσ, όλοι οι προβλεπόμενοι ζλεγχοι γίνονται από τθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ 

και παραλαβισ και δε μεςολαβοφν εργαςτθριακοί ζλεγχοι για τθ ςφνταξθ του ανωτζρω πρωτοκόλλου, τοφτο 

ςυντάςςεται από τθν επιτροπι, χωρίσ να προθγθκεί ςφνταξθ πρωτοκόλλου μακροςκοπικοφ ελζγχου και 

δειγματολθψίασ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ, θ επιτροπι μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό,  

β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) να απορρίψει το υλικό. 

Το κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. 

 

6.2.4 Αν θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ, αναωζρει ςτο 

ςχετικό πρωτόκολλο τισ αποκλίςεισ που παρουςιάηει αυτό από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και διατυπϊνει 

αιτιολογθμζνα τθ γνϊμθ τθσ για το ηιτθμα αν το υλικό είναι κατάλλθλο ι όχι για τθ χριςθ που προορίηεται. 

Εωόςον κρικεί από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ υπθρεςία του ωορζα, που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, ότι οι 

παρεκκλίςεισ του υλικοφ δεν επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτά του και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, με 

αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του αποωαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι του υλικοφ με ι χωρίσ ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ. 

Σε αντίκετθ περίπτωςθ, κατόπιν ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ του προθγοφμενου εδαωίου, το υλικό μπορεί να 

απορριωκεί. 
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Εάν το υλικό απορρίπτεται από τθν επιτροπι λόγω παρεκκλίςεων που διαπιςτϊκθκαν κατά τον μακροςκοπικό 

ζλεγχο, θ επιτροπι δεν προβαίνει ςτθ λιψθ και αποςτολι δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλουσ περαιτζρω 

ελζγχουσ. 

6.2.5 Είδθ που απορρίωκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ με βάςθ τουσ 

ελζγχουσ που διενζργθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ 

ςτθ δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ τθσ περ. βϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221, φςτερα από αίτθμα του 

προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα από τθν υπθρεςία. Θ δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ προβαίνει εκ νζου ςε 

όλουσ τουσ προβλεπόμενουσ από τθ ςφμβαςθ ελζγχουσ και ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ ι 

απόρριψθσ και ακολουκείται θ διαδικαςία που προβλζπεται ςτισ παρ. 6.2.3 και 6.2.4 τθσ παροφςασ. 

Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ διαωωνεί με τα αποτελζςματα των εξετάςεων που διενεργικθκαν από 

πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να υποβάλει αίτθμα για επανεξζταςθ του 

υλικοφ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ 

απόωαςθσ. Τα ζξοδα τθσ δευτεροβάκμιασ επιτροπισ παραλαβισ, βαρφνουν τον προμθκευτι, εωόςον τα είδθ 

απορριωκοφν οριςτικά ι παραλθωκοφν με ζκπτωςθ, ανεξάρτθτα εάν θ ανάκεςθ για επανεξζταςθ γίνεται  μετά 

από αίτθμα του προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα. Τα ζξοδα αυτά καταλογίηονται με απόωαςθ του αρμοδίου 

αποωαινομζνου οργάνου και εκπίπτουν από το ποςό πλθρωμισ του προμθκευτι ι ειςπράττονται από τθν 

εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι με βεβαίωςθ μζςω του δθμοςίου ταμείου.  

6.2.6 Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ, πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ, 

κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ προμθκευτζσ.  

6.2.7 Επίςθσ, παραπομπι, για επανεξζταςθ του υλικοφ, ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μπορεί να 

γίνεται με απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινόμενου οργάνου, θ οποία ςυγκροτείται για τον ςκοπό αυτό, ακόμθ 

και ςτθν περίπτωςθ που το υλικό παραλιωκθκε οριςτικά από τθν πρωτοβάκμια επιτροπισ παραλαβισ.  

6.2.8 Επίςθσ, εάν ο προμθκευτισ διαωωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  

διενεργικθκαν κατά τθν παραλαβι από τθν πρωτοβάκμια ι τθ δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μπορεί να 

ηθτιςει εγγράωωσ εξζταςθ κατϋ ζωεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, με τον τρόπο που περιγράωεται ςτθν παρ. 8 

του άρκρου 208 του Ν.4412/16. Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζωεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και 

για τα δφο μζρθ. Ο προμθκευτισ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ 

μετά τα αποτελζςματα τθσ κατϋζωεςθ εξζταςθσ. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζωεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων 

από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

 

6.3  Απόρριψθ ςυμβατικϊν ειδϊν - Αντικατάςταςθ 
6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 

απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμωωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 

προκεςμία που ορίηεται από τθν απόωαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 

αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ 

κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίωκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και 

εωόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.3.3. Θ επιςτροωι των υλικϊν που απορρίωκθκαν γίνεται ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  

του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 
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Οζνλ αθνξα ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο:  

6.4 Ραρακολοφκθςθ τθσ Σφμβαςθσ. 
1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ και θ διοίκθςθ αυτισ διενεργείται από 
τθν κακ’ φλθν αρμόδια υπθρεςία ι άλλωσ από τθν υπθρεςία  θ οποία ορίηεται με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι επιτροπι που ςυγκροτείται επίςθσ με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
 Θ ανωτζρω υπθρεςία ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποωαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αωοροφν ςτθν 
προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, 
ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που 
αωοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, με τθν επιωφλαξθ των 
διατάξεων του άρκρου132.  
 
2. Θ αρμόδια υπθρεςία (Δ/νςθ Κακαριότθτασ Ανακφκλωςθσ), με απόωαςι τθσ, κα ορίςει για τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια 
απόωαςθ, ιδίωσ ςε  περιπτϊςεισ πολφπλοκων ςυμβάςεων, δφνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ 
αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ ωορζων, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται 
επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ 
ςυντονιςτισ. 
 
3. Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρωωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του επόπτθ 
θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραωα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο 
που αωοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
  
4. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόωαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με 

κακικοντα ειςθγθτι, υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ, λόγω ότι θ εκτζλεςθσ τθσ  ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ απαιτεί 

παρακολοφκθςθ ςε θμερθςία βάςθ. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αποςτζλλει κακθμερινά με email ςτθν αρμόδια 

επιβλζπουςα υπθρεςία τθν κατάςταςθ των θμεριςιων κακαριςμϊν όπου κα αναγράωονται κατά ςειρά: 

a. Tο ςθμείο κακαριςμοφ,  

b. ο αρικμόσ των τουαλετϊν,  

c. ο αρικμόσ κυκλοωορίασ του οχιματοσ,  

d. το ονοματεπϊνυμο του οδθγοφ,  

e. θ ακριβισ ϊρα κακαριςμοφ. 

 Τα ςτοιχεία αυτά, κα ςυνοψίηονται ςε θμερολόγιο εργαςιϊν με αναλυτικι καταγραωι των τοποκετθμζνων 

χθμικϊν τουαλετϊν και τθν ςυχνότθτα κακαριςμοφ. Θ τιρθςθ θμερολογίου κα γίνεται με μζριμνα του 

Αναδόχου και κα υποβάλλεται προσ ζλεγχο από τθν Υπθρεςία κατά τθν ζκδοςθ των τιμολογίων και των 

αντίςτοιχων πλθρωμϊν εκτελεςκζντων εργαςιϊν. Θ καταγραωζσ του θμερολογίου αποτελοφν ςτοιχείο για τθν 

παραλαβι του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ από τθν Αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ. 

 

6.5  Διάρκεια ςφμβαςθσ 

6.5.1.  Ωρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου 

από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμωωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 7 άρκρο 38 του Ν. 4412/2016 ςε ςυνδυαςμό 

με τα οριηόμενα ςτθν υπ' αρικμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ *Ψ.Ε.Κ. 3075/Βϋ/13-07-2021]). 

Θ παροφςα υπθρεςία αωορά ςτθ μίςκωςθ και κακαριςμό ζωσ και 60 χθμικϊν τουαλετϊν (55 αωοροφν 

τουαλζτεσ ενθλίκων και οι 5 αυτόνομουσ προκαταςκευαςμζνουσ μεταωερόμενουσ οικίςκουσ) για χρονικό 

διάςτθμα 730 θμερϊν και αυτόνομου οικίςκου τουαλετϊν ςε τρζιλερ για χριςθ ζωσ 150 ωορζσ (1ωορά=1 

αυτόνομοσ οικίςκοσ για χριςθ 1 θμζρασ)μζςα ςτο διάςτθμα των 730 θμερϊν που κα τοποκετθκοφν ςε 

επιλεγμζνα ςθμεία-ηϊνεσ τθσ πόλθσ των Ακθνϊν που παρουςιάηουν προβλιματα με τθν δθμόςια υγιεινι και 

τθν εικόνα τθσ πόλθσ και ςε ςθμεία που δεν υωίςτανται υποδομζσ αποχζτευςθσ και φδρευςθσ, αλλά υπάρχει 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132
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ανάγκθ για παροχι υπθρεςιϊν δθμόςιων τουαλετϊν λόγω τθσ υψθλισ επιςκεψιμότθτασ. Ππωσ επίςθσ και ςε 

ςθμεία που οι υπάλλθλοι των τεχνικϊν υπθρεςιϊν του Διμου εκτελοφν εργαςίεσ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ. 

Συγκεκριμζνα 

Για τισ χθμικζσ τουαλζτεσ ενθλίκων (55 τεμάχια) & αυτόνομοι μεταφερόμενοι οικίςκοι τουαλετϊν (5 

τεμάχια):  . Θ τοποκζτθςθ, θ λειτουργία τουσ και ο κακαριςμόσ τουσ κα διαρκζςει για χρονικό διάςτθμα 

επτακοςίων τριάντα (730) θμερολογιακϊν θμερϊν ςτα επιλεγμζνα ςθμεία που κα υποδείξει θ υπθρεςία. 

Για τουσ αυτόνομουσ οικίςκουσ χθμικϊν τουαλετϊν ςε τρζιλερ: . Θ τοποκζτθςθ, θ λειτουργία τουσ και ο 

κακαριςμόσ τουσ κα διαρκζςει επίςθσ για χρονικό διάςτθμα επτακοςίων τριάντα (730) θμερολογιακϊν θμερϊν  

 

Διευκρινίηεται ότι ςε ότι αωορά το 2ο άρκρο του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ θ Υπθρεςία δφναται, εντόσ του 

χρονικοφ διαςτιματοσ των 730 θμερϊν τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ,  να μιςκϊςει ζωσ και  150 ωορζσ/θμζρεσ 

ζναν αυτόνομο οικίςκο WC ςε τρζιλερ. Επιςθμαίνεται ότι θ Υπθρεςία μπορεί να ηθτιςει τθ μίςκωςθ ζωσ και 5 

τεμαχίων αυτόνομων οικίςκων τουαλετϊν ςε τρείλερ ςε μία θμζρα ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ και ςε κάκε 

περίπτωςθ μζχρι τθν εξάντλθςθ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ των 150 θμερϊν ανά 1 τρζιλερ. 

 

 

6.6.Ραραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

6.6.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 

ςυγκροτείται, ςφμωωνα με τθν παρ. 3 και τθν περ. δ τθσ παραγράωου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016,  

6.6.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτθ 

ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και  εκπρόςωποσ του αναδόχου. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εωόςον 

καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου, β) είτε 

ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, 

ςφμωωνα με τισ παραγράωουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω εωαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  

6.6.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 

πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναωζρει τισ 

παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναωερόμενεσ 

παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν 

μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

6.6.4 Για τθν εωαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράωου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του 

αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι 

παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 

διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόωαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται 

να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει 

ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμωωνα με τα αναωερόμενα ςτθν απόωαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του αρμόδιου 

αποωαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιωφλαξθ των 

οριηομζνων ςτο άρκρο 220.  
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6.6.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του 

παραδοτζου από τον οικονομικό ωορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ παραγράωου 2 ι 

πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράωου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

6.6.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόωαςθ 

του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ 

επιτροπισ τθσ παραγράωου 6.3.1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ 

παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζωονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των 

προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια 

που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

6.7 Απόρριψθ παραδοτζων  υπθρεςιων– Αντικατάςταςθ52  

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και παραδοτζων με 

ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ 

των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμωωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα 

ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόωαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ 

ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι 

μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, 

ςφμωωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραωο 5.2.5 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ 

παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίωκθκαν μζςα ςτθν 

προκεςμία που του τάχκθκε και εωόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται 

ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

 

 

6.8  Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 

Ο  Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορωϊνεται με τα κάτωκι: 

- Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διατθρεί επί 24ϊρου βάςεωσ όχθμα επιωυλακισ πλυντιριο χθμικϊν τουαλετϊν 

το οποίο κα δφναται να παρζμβει για τθν επίλυςθ ζκτακτων καταςτάςεων εντόσ μίασ ϊρασ από τθν ειδοποίθςθ 

τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ. Με δαπάνεσ του Αναδόχου κα τοποκετθκεί ςιμανςθ ςε όλεσ τισ τουαλζτεσ με τα 

διακριτικά ςιματα του Διμου τθσ Ακθναίων. 

-  Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτα πλαίςια τθσ θμεριςιασ ςυντιρθςθσ των χθμικϊν τουαλετϊν, ςε ςυνεργαςία 

με τθν αρμόδια Υπθρεςία του Διμου, να ενθμερϊνει για τα ςθμεία τοποκζτθςθσ,  τθν κατάςταςθ λειτουργίασ 

και κάκε άλλο ςτοιχείο είναι απαραίτθτο για τθν πλιρθ ζλεγχο τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και για τθν 

ενθμζρωςθ των χρθςτϊν μζςα από τισ εωαρμογζσ πλθροωόρθςθσ που διαχειρίηεται θ αρμόδια Υπθρεςία του 

Διμου. 

- Επιςθμαίνεται ότι για όςεσ εκ των εργαςιϊν που αωοροφν τον κακαριςμό ι επιςκευι ςυςτθμάτων που 

μπορεί να προκαλζςουν όχλθςθ, κα πρζπει να εξαςωαλίηεται από τον ανάδοχο θ υποχρζωςθ τθσ εκτζλεςθσ 

των εργαςιϊν θ οποία κα γίνεται χωρίσ τθν επιβάρυνςθ του χϊρου τοποκζτθςθσ και ότι όλεσ οι απαιτοφμενεσ 

εργαςίεσ κα γίνονται ςε ιδιωτικό χϊρο που διακζτει ο ανάδοχοσ εκτόσ του χϊρου τοποκζτθςθσ ι επί οχθμάτων 

μεταωοράσ. 
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- Θ εταιρία καταςκευισ των χθμικϊν τουαλετϊν πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνθ για τθν ποιότθτα των 

προϊόντων τθσ με ISO ι άλλθσ μεκοδολογίασ πιςτοποίθςθσ, όπωσ επίςθσ και θ εταιρία καταςκευισ των 

χρθςιμοποιοφμενων κακαριςτικϊν.  

- Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί κακαριςτικά που κα ωζρουν το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σιμα. 

- Οι τουαλζτεσ  κα προςεγγίηονται από το ειδικό όχθμα του αναδόχου και αωοφ κακαρίηονται εξωτερικά με 

νερό υπό πίεςθ, κα γίνεται άντλθςθ των λυμάτων με τθν ειδικι αντλία και κα κακαρίηεται ςχολαςτικά θ 

δεξαμενι λυμάτων. Στθν ςυνζχεια ο εςωτερικόσ χϊροσ τθσ καμπίνασ κα κακαρίηεται εςωτερικά με νερό υπό 

πίεςθ, κα ακολουκεί θ απολφμανςθ όλων των εςωτερικϊν επιωανειϊν και εξαρτθμάτων (πόμολα, χειρολαβζσ 

κλπ) και κα ςυμπλθρϊνεται νερό ςτον κάδο με προςκικθ ειδικοφ χθμικοφ υγειονομικοφ διαλφματοσ για τθν 

εξουδετζρωςθ των οςμϊν. Στθν ςυνζχεια θ καμπίνα τθσ τουαλζτασ εωοδιάηεται με αρωματικό χϊρου, 2 τεμ. 

χαρτί υγείασ και κρεμοςάπουνο ι αντιςθπτικό gel ανάλογα με τθν περίπτωςθ (ςε όλεσ τισ χθμικζσ τουαλζτεσ 

και όλουσ τουσ οικίςκουσ). 
  - Το διάλυμα που κα χρθςιμοποιείται από τον ανάδοχο δεν κα περιζχει ωορμαλδεψδθ και κα πρζπει να 

διατθρεί τα ωυςικοχθμικά χαρακτθριςτικά του (μπλζ χρϊμα, ουδετεροποιθτικι μυρωδιά) για όλθ τθν 

θμεριςια χριςθ του, προσ τοφτο οι υποψιωιοι ανάδοχοι κα πρζπει να κατακζςουν ςχετικι βεβαίωςθ του 

καταςκευαςτι. 

  - Το υγρό που κα χρθςιμοποιείται για τθν δζςμευςθ των οςμϊν και τθν απολφμανςθ τθσ τουαλζτασ κα είναι 

υψθλϊν προδιαγραωϊν και πιςτοποιθμζνο ωσ οικολογικό – βιοαποδομιςιμο προϊόν. 

- Ο ανάδοχοσ πρζπει να διακζτει τεχνικά δελτία προϊόντοσ (TDS)και τα δελτία δεδομζνων αςωάλειασ των 

προϊόντων (MSDS)ςτα Ελλθνικά ι ςε επικυρωμζνθ μετάωραςθ εάν πρόκειται για αλλοδαπό προϊόν. 

-  Θ απολφμανςθ των εςωτερικϊν χϊρων από τον ανάδοχο κα γίνεται πριν και μετά από κάκε κακαριςμό με 

κατάλλθλα διαλφματα υποχλωριϊδουσ νατρίου ι αικανόλθσ ςυγκζντρωςθσ 70%.   

 -  Ο Ανάδοχοσ με μζριμνά του κα  επικολλάει ςε κάκε τουαλζτα αυτοκόλλθτο ταμπελάκι που κα ενθμερϊνει 

τουσ χριςτεσ για τθν τιρθςθ των κανόνων ατομικισ υγιεινισ και αποωυγισ μετάδοςθσ ιογενϊν λοιμϊξεων.    

 - Ο Ανάδοχοσ με μζριμνά του κα τοποκετεί ςτθν καμπίνα τθσ τουαλζτασ  με αρωματικό χϊρου, 2 τεμ. χαρτί 

υγείασ και κρεμοςάπουνο ι αντιςθπτικό gel ανάλογα με τθν περίπτωςθ (ςε όλεσ τισ χθμικζσ τουαλζτεσ και 

όλουσ τουσ οικίςκουσ). 

- Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κακαρίηειτισ τουαλζτεσ επτά (7) θμζρεσ εβδομαδιαίωσ, μία φορά τθν θμζρα τισ 

πρωινζσ ϊρεσ με δυνατότθτα παροχισ άδειασ ειςόδου ςτο κζντρο για τα ΨΙΩ κακαριςμοφ, εάν ο κακαριςμόσ 

γίνεται κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ του δακτυλίου κυκλοωορίασ.  

- Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κακαρίηει, να απολυμαίνει και να εωοδιάηει με αναλϊςιμα 2 ωορζσ θμερθςίωσ 

τουσ οικίςκουσ των τουαλετϊν και το τρζιλερ. 

   Πλεσ οι Τουαλζτεσ κα πρζπει με κακθμερινι επιμζλεια του Αναδόχου να διατθροφνται εξωτερικά κακαρζσ 

για να μθν αποτελοφν εςτίεσ αιςκθτικισ μόλυνςθσ τθσ πόλθσ.  

Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ τθσ καμπίνασ τουαλζτασ κα περιλαμβάνει ειδικότερα κακαριςμό:  

 των εξωτερικϊν τοιχωμάτων ςυμπερ. πόρτασ και οροωισ, εωόςον απαιτείται.  

 των εςωτερικϊν τοιχωμάτων και του ταβανιοφ.  

 τθσ εςωτερικισ πλευράσ τθσ πόρτασ.  

 του κακίςματοσ τουαλζτασ και του καπακιοφ (πάνω και κάτω πλευρά).  

 των εςωτερικϊν τοιχωμάτων τθσ δεξαμενισ λυμάτων, εωόςον απαιτείται.  

 των εκτεκειμζνων εξωτερικϊν επιωανειϊν τθσ δεξαμενισ λυμάτων.  

 τθσ βάςθσ και του πατϊματοσ  

 του ςωλινα εξαεριςμοφ.  

Θα πρζπει να εκτελείται υγρό κακάριςμα με ςυςκευζσ κακαριςμοφ υψθλισ πίεςθσ και/ι βοφρτςεσ.   

- Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αποςτζλλει κακθμερινά με email ςτθν αρμόδια επιβλζπουςα υπθρεςία τθν 

κατάςταςθ των θμεριςιων κακαριςμϊν όπου κα αναγράωονται κατά ςειρά: 
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Tο ςθμείο κακαριςμοφ, ο αρικμόσ των τουαλετϊν, ο αρικμόσ κυκλοωορίασ του οχιματοσ, το 

ονοματεπϊνυμο του οδθγοφ, και θ ακριβισ ϊρα κακαριςμοφ, κα πρζπει να προκφπτουν από αςωαλζσ 

ςφςτθμα γεωγραωικοφ προςδιοριςμοφ που υποχρεωτικά κα πρζπει να διακζτουν τα οχιματα του αναδόχου. 
 

Ο Ανάδοχοσ, είναι υπεφκυνοσ για τθν αςωαλίςει του προςωπικοφ που απαςχολεί ςφμωωνα με τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία και να τθρεί τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ  περί  εργατικισ νομοκεςίασ 

Τεχνικι ςυντιρθςθ 

Τυχόν βλάβεσ που κα παρουςιαςτοφν και δεν ανταποκρίνονται ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να τισ αποκαταςτιςει άμεςα. 

Θ τεχνικι ςυντιρθςθ αποτελεί υποχρζωςθ του αναδόχου, ο οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβαίνει ςτθν 

τακτικι θλεκτρομθχανολογικι ςυντιρθςθ των τουαλετϊν και να αντικακιςτά κάκε υλικό το οποίο παρουςιάηει 

βλάβθ από ςυνικθ χριςθ, ζτςι ϊςτε αυτοί να βρίςκονται πάντοτε ςε κατάςταςθ καλισ λειτουργίασ. 

6.9 Γενικοί οροι 

Τοποκζτθςθ χθμικϊν τουαλετϊν 

 Ο Ανάδοχοσ κα εκτελεί τισ εργαςίεσ που αωοροφν τθν ςφμβαςθ ςφμωωνα με τουσ νόμουσ και τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ. Θ απόκτθςθ των αναγκαίων αδειϊν για τισ εργαςίεσ του κα γίνει με δικι του αποκλειςτικι ευκφνθ, 
δεδομζνου ότι ο Διμοσ δεν μπορεί να κεωρθκεί ωσ υπεφκυνοσ για τθ μθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν που 
απαιτοφνται από τον Ανάδοχο.  

Γίνεται ςαωζσ ότι θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να παραγγζλνει μετακινιςεισ των τουαλετϊν ςε άλλα ςθμεία, 
όποτε κρίνει απαραίτθτο για λόγουσ δθμόςιασ Υγείασ και ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προβαίνει άμεςα ςτθν 
μετακίνθςι τουσ. 

Στθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ μπορεί ιδθ να ζχει τοποκετθμζνεσ χθμικζσ τουαλζτεσ δεν  χρειάηεται να 
εξαςωαλίςει τυχόν νζεσ απαραίτθτεσ αδειοδοτιςεισ για τθν κατάλθψθ των κοινόχρθςτων χϊρων, από άλλεσ 
Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 

Στθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ  προβεί ςτθ τοποκζτθςθ  χθμικϊν τουαλετϊν  ςε νζα ςθμεία που κα 
υποδειχκοφν από το Διμο, αυτό κα γίνει μόνο με τθν προχπόκεςθ εξαςωάλιςθσ των τυχόν απαραίτθτων 
αδειοδοτιςεων για τθν κατάλθψθ κοινόχρθςτων χϊρων από άλλεσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 

 
Η Δ/νςθ κακαριότθτασ-Ανακφκλωςθσ, διατθρεί το δικαίωμα τοποκζτθςθσ χθμικϊν τουαλετϊν (για τα είδθ 
κινθτϊν τουαλετϊν και των δφο άρκρων του προχπολογιςμοφ) είτε από δωρεά, είτε από άλλθ εκκρεμι 
διαγωνιςτικι διαδικαςία, οπότε ςτθ περίπτωςθ αυτι οριςμζνα από τα ενδεικτικά ςθμεία που ζχουν 
προτακεί από τθν παροφςα διαγωνιςτικι διαδικαςία κα καλυφκοφν από τθν δωρεά, ι τθν άλλθ 
εκκρεμοφςα διαγωνιςτικι διαδικαςία για το χρονικό διάςτθμα που ορίηεται ςε αυτι, λαμβάνοντασ υπόψθ 
τισ ςυνολικζσ ανάγκεσ του Διμου, χωρίσ να γεννάται αξίωςθ αποηθμίωςθσ από μζρουσ του αναδόχου ςε 
περίπτωςθ μείωςθσ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Ο Διμοσ Ακθναίων δεν είναι υποχρεωμζνοσ να εξαντλιςει ολόκλθρθ τθν ςυμβατικι ποςότθτα και για τα 
δφο άρκρα του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ, ενϊ ςε ενδεχόμενο λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου χωρίσ τθν 
εξάντλθςθ τθσ ποςότθτασ, αυτι (ςφμβαςθ) λφεται αυτοδίκαια και ο ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να 
διεκδικιςει από το Διμο Ακθναίων  τυχόν οικονομικζσ αξιϊςεισ για αποηθμίωςθ του. Αποδεχόμενοσ τοφτο 
ρθτά ο ανάδοχοσ παραιτείται ρθτά του δικαιϊματοσ διάρρθξθσ του ωσ άνω ςυμβατικοφ όρου, από όποιο 
λόγο και αν προζρχεται. 
 
Ακυρωςθ ςυμβαςθσ.Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να κεωριςει οποιαδιποτε ςτιγμι λυμζνθ και άκυρθ τθ 
Σφμβαςθ ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί από τθν αρμόδια Υπθρεςία ότι θ ποιότθτα, θ μθ ζγκαιρθ παροχι του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και γενικά ςυνεργαςία δεν ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ του Διμου. 
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6.10 Αςφαλειεσ-Αποηθμιϊςεισ 

Ο Ανάδοχοσ οωείλει - με μζριμνα και δαπάνθ του - να ςυνάψει με αςωαλιςτικι εταιρεία, αςωαλιςτιριο 

ςυμβόλαιο αςτικισ ευκφνθσ, το οποίο και κα κατακζςει ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου (Δ/νςθ 

Ρρομθκειϊν κ Αποκθκϊν), κατά τθν υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ και πριν τθν ζναρξθ των υπθρεςιϊν που 

αναωζρονται ςτθ ςφμβαςθ . 

Το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κα ζχει ζναρξθ ιςχφοσ, πριν τθν ζναρξθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

Γενικοί Προι: 

Ο Ανάδοχοσ, οωείλει να λαμβάνει υπόψθ του και να ςυμμορωϊνεται με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 

Νομοκεςίασ περί αςωαλίςεων. Ομοίωσ οωείλει να ζχει υπόψθ του τθν περί αςωαλίςεων Νομοκεςία τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να ςυμμορωϊνεται προσ τισ διατάξεισ των Κοινοτικϊν Οδθγιϊν. 

Ο ανάδοχοσ οωείλει να ςυμμορωϊνεται με τουσ όρουσ του αςωαλιςτθρίου. 

Οι παρεχόμενεσ αςωαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κατά οποιοδιποτε τρόπο τισ υποχρεϊςεισ και 

τισ ευκφνεσ του αναδόχου που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, ιδιαίτερα ςε ότι αωορά τισ προβλεπόμενεσ από τισ 

ςχετικζσ αςωαλιςτικζσ ςυμβάςεισ εξαιρζςεισ, εκπτϊςεισ, προνόμια, περιοριςμοφσ κλπ. και ο ανάδοχοσ 

παραμζνει αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι/και πράγματα και πζραν 

από τα ποςά κάλυψθσ του αςωαλιςτθρίου. 

Η αςφαλιςτικι ςφμβαςθ κα ζχει καταρτιςκεί εγγράωωσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και κα περιλαμβάνει όρουσ οι 

οποίοι κα ικανοποιοφν πλιρωσ τουσ όρουσ του παρόντοσ άρκρου, τθσ υπολοίπου Συγγραωισ Υποχρεϊςεων και 

των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

Αςωάλιςθ Αςτικισ Ευκφνθσ και Υλικϊν Ηθμιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ Αςτικισ Ευκφνθσ προϊόντοσ. 

Με τθν αςωάλιςθ αυτι κα καλφπτεται θ «ΑΣΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ» του Αναδόχου ζναντι τρίτων και οι αςωαλιςτζσ 

υποχρεοφνται να καταβάλουν αποηθμιϊςεισ ςε τρίτουσ για ςωματικζσ βλάβεσ, ψυχικι οδφνθ, θκικι βλάβθ και 

υλικζσ ηθμιζσ ςε πράγματα, ακίνθτα και κινθτά ι και ηϊα, που προξενοφνται κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ 

μεταωοράσ και τοποκζτθςθσ των Κινθτϊν Συςτθμάτων Ατομικισ  Υγιεινισ (WC), αλλά και όςων προκλθκοφν 

εξαιτίασ τθσ κακισ τοποκζτθςθσ τουσ, τθσ πρόκλθςθσ ατυχιματοσ. 

Θα καλφπτονται επίςθσ και ηθμιζσ ςε όμορεσ ιδιοκτθςίεσ/ εγκαταςτάςεισ. 

Ϋσ ελάχιςτο ποςό αςωάλιςθσ ορίηεται  το ανϊτατο όριο  των  100.000,00 € ανά ςυμβάν για όλθ τθ διάρκεια τθσ 

αςωάλιςθσ. 

Θ αςωαλιςτικι εταιρία κα είναι ωερζγγυα ςτο μζτρο των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει και κα ζχει δόκιμθ 

δραςτθριότθτα ςε χϊρεσ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Ε.Ο.Ω. 

H ςφμβαςθ κα ςυνάπτεται ςε ευρϊ (€). 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Θ διάρκεια τθσ αςωάλιςθσ πρζπει να καλφπτει το ςυνολικό χρόνο τθσ ςφμβαςθσ.  

Σε περίπτωςθ πρόκλθςθσ ςυμβάντοσ και προκειμζνου θ αςωαλιςτικι εταιρεία να καταβάλει ςτον ανάδοχο τθ 

ςχετικι με τθ ηθμιά κ.λ.π. αποηθμίωςθ, πρζπει να ζχει λάβει προθγουμζνωσ τθν ζγγραωθ για το ςκοπό αυτό 

ςυγκατάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ. 

 

 

6.10 Ολοκλιρωςθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ:  

α) Θ προμικεια παραδόκθκε και οι υπθρεςίεσ παραςχζκθκαν ςτο ςφνολό τουσ 

β) Ραραλιωκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα είδθ και οι υπθρεςίεσ που παραδόκθκαν.  

γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αωοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ 

και 
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δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 

αποδεςμεφκθκε θ ςχετικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, κατά τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα διακιρυξθ. 

 

 

 

Η ΤΝΣΑΞΑΑ Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

   

   

 

Ελζνθ Νόνα 

 

 

Καλλιόπθ Πάλλθ  

 
Δθμιτριοσ Π. Αυγερινόσ 
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Ρ Α  Α  Τ Η Μ Α       I 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ: «Μίςκωςθ & Κακαριςμόσ Κινθτϊν 
Συςτθμάτων Ατομικισ  Υγιεινισ (WC)»για τα ζτθ 
2023, 2024 και 2025 
 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  #789.260,00€ #  με ΨΡΑ 
ΚΑ 6233.002  Φ20 & 6262.009 Φ20 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΡΗΕΣΙΩΝ & ΕΓΩΝ 
Τμιμα Μελετϊν, Σχεδιαςμοφ, Ρρογραμματιςμοφ 
Διοικ. Υποςτιρ. και Ηλεκτρον. Διακυβζρνθςθσ 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Τα ςθμερινά δεδομζνα του κινδφνου μετάδοςθσ του κορονοϊοφ ζχουν αναδείξει τθν μετάλλαξθ Πμικρον του 
SARS-CoV-2 ωσ τθν ταχφτερα μεταδιδόμενθ αςκζνεια ςτα χρονικά τθσ ανκρωπότθτασ. Ο τουριςμόσ ςυνιςτά αωενόσ τον 
τομζα που ζχει πλθγεί περιςςότερο από τθν πανδθμία, αωετζρου αποτελεί ίςωσ ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ 
αρωγοφσ τθσ οικονομίασ μασ. Υπό αυτό το πρίςμα, ωορείσ του τουριςτικοφ κλάδου τονίηουν ότι το πλζον αυςτθρό και 
ικανό κριτιριο που κα διαδραματίςει καταλυτικό ρόλο ςτισ επιλογζσ των επιςκεπτϊν τουσ επόμενουσ μινεσ είναι τα 
εωαρμοςμζνα πρωτόκολλα κακαριςμοφ, ςε ςχζςθ με τουσ ανταγωνιςτικοφσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ. 

Σε αυτιν τθν κατεφκυνςθ ο Διμοσ Ακθναίων καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για να καλυωκοφν οι 
απαιτιςεισ για ςχολαςτικι τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ ςε δθμόςιουσ χϊρουσ λαμβάνοντασ υπόψθ μελζτεσ και 
δθμοςιεφματα για το ιογενζσ ωορτίο ςε λφματα. Επιςτθμονικά δεδομζνα τονίηουν ότι ο ιόσ SARS-CoV-2, ζχει ανιχνευκεί ςε 
δείγματα από κόπρανα και οφρα ατόμων που ζχουν προςβλθκεί από τον ιό 

53,54
, όμωσ το ιογενζσ ωορτίο είναι χαμθλό και 

θ πικανότθτα μετάδοςθσ είναι μειωμζνθ. Μελζτεσ ςτθν ιχνθλάτιςθ των διαδρομϊν μετάδοςθσ του SARS-CoV-2 από τα 
προαναωερκζντα βιολογικά υποςτρϊματα ιδθ πραγματοποιοφνται, κακϊσ είναι κρίςιμα για ενδεχόμενθ επιδείνωςθ τθσ 
διαςποράσ ςτθν κοινότθτα 

55.56
. Τα πρϊτα αποτελζςματα δείχνουν ότι θ ιογενισ βιωςιμότθτα ςε χαμθλότερεσ 

κερμοκραςίεσ αυξάνεται και το ιογενζσ ωορτίο είναι ανιχνεφςιμο ςτα λφματα, ςυνεπϊσ το δίκτυο αποχζτευςθσ 
ενδεχομζνωσ να ςυνιςτά επιπλζον εςτία μόλυνςθσ

1
.   

Με βάςθ τα παραπάνω  κρίνεται απαραίτθτθ για τθν προάςπιςθ τθσ υγείασ των δθμοτϊν και επιςκεπτϊν ςτο 
Διμο Ακθναίων θ παροχι τθσ υπθρεςίασ κινθτϊν ςυςτθμάτων ατομικισ υγιεινισ. Με αυτό τον τρόπο ςυνειςωζρουμε ςτθ 
ςχολαςτικι τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ ςε δθμόςιουσ χϊρουσ, ειδικά τϊρα που οι απαιτιςεισ τθσ δθμόςιασ υγιεινισ 
ζχουν αυξθκεί και θ ανάγκθ μείωςθσ τθσ διαςποράσ του COVID 19 είναι παγκόςμια προτεραιότθτα, λαμβάνοντασ υπόψθ 
τισ ανάγκεσ των άςτεγων ςυνανκρϊπων μασ αλλά και μεριμνά για τισ ανάγκεσ του προςωπικοφ τθσ Διεφκυνςθσ 
Κακαριότθτασ Ανακφκλωςθσ που αδιαλείπτωσ εργάηεται ςτον καιρό τθσ πανδθμίασ, ςυνειςωζρει ςτθν αποωόρτιςθ του 
δικτφου αποχζτευςθσ και τζλοσ απομονϊνει ενδεχομζνωσ μολυςματικά βιολογικά υγρά από τον υπόλοιπο κοινωνικό ιςτό. 

Θ παροφςα υπθρεςία αωορά ςτθ μίςκωςθ και κακαριςμό ζωσ και 60 χθμικϊν τουαλετϊν (55 αωοροφν τουαλζτεσ 
ενθλίκων και οι 5 αυτόνομουσ προκαταςκευαςμζνουσ μεταωερόμενουσ οικίςκουσ) για χρονικό διάςτθμα 730 θμερϊν και 
αυτόνομου οικίςκου τουαλετϊν ςε τρζιλερ για χριςθ ζωσ 150 ωορζσ (1ωορά=1 αυτόνομοσ οικίςκοσ για χριςθ 1 
θμζρασ)μζςα ςτο διάςτθμα των 730 θμερϊν που κα τοποκετθκοφν ςε επιλεγμζνα ςθμεία-ηϊνεσ τθσ πόλθσ των Ακθνϊν 
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SARS-CoV-2 from faeces to wastewater treatment:What do we know? A review 

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

Laura Bruni, Giuseppina La Rosa 

54
Shedding of SARS-CoV-2 in feces and urine and its potential role in person-to-person transmission and the environment-based spread 

of COVID-19. David L. Jones , Marcos Quintela Baluja, DavidW. Graham, Alexander Corbishley, James E. McDonald, Shelagh K. Malham, 

Luke S. Hillary, Thomas R. Connor,William H. Gaze, Ines B.Moura, Mark H.Wilcox, Kata Farkas 
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Wathore, Ankit Gupta, Hemant Bherwani, Nitin Labhasetwar 
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που παρουςιάηουν προβλιματα με τθν δθμόςια υγιεινι και τθν εικόνα τθσ πόλθσ και ςε ςθμεία που δεν υωίςτανται 
υποδομζσ αποχζτευςθσ και φδρευςθσ, αλλά υπάρχει ανάγκθ για παροχι υπθρεςιϊν δθμόςιων τουαλετϊν λόγω τθσ 
υψθλισ επιςκεψιμότθτασ. Ππωσ επίςθσ και ςε ςθμεία που οι υπάλλθλοι των τεχνικϊν υπθρεςιϊν του Διμου εκτελοφν 
εργαςίεσ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ. 

Θ υπθρεςία κρίνεται αναγκαία για τθν αναβάκμιςθ τθσ τουριςτικισ, εμπορικισ και πολιτιςτικισ υποδομισ τθσ 
Ρρωτεφουςασ κακϊσ και για τθν προςταςία τθσ Δθμόςιασ υγείασ τόςο των δθμοτϊν και επιςκεπτϊν  αλλά και των 
υπαλλιλων μασ.  Τα ακριβι ςθμεία τοποκζτθςθσ κα γνωςτοποιθκοφν ςτον Ανάδοχο με τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ και 
κα ευρίςκονται όλα εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου Ακθναίων. 
Θ δαπάνθ ζχει προχπολογιςκεί ςτο ποςό των 789.260,00€. ςυμπεριλαμβανομζνου του Ψ.Ρ.Α. 24% και κα βαρφνει τθν με 
ΚΑ 6233.002 και ΚΑ 6233.009 Φ20 ςχετικι πίςτωςθ προχπολογιςμοφ των οικονομικϊν ετϊν 2023, 2024 & 2025. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ αωορά μεικτι ςφμβαςθ υπθρεςιϊν και προμθκειϊν (μιςκϊςεων), όπου το κφριο 
αντικείμενο κακορίηεται από τθν υψθλότερθ εκτιμϊμενθ αξία μεταξφ των αντίςτοιχϊν επιμζρουσ ςυμβάςεων (άρκρο 4 
παρ.2 Ν.4412/2016). Θ αξία τθσ ςφμβαςθσ ςφμωωνα με τθ μελζτθ αναλφεται ςε 473.050,00€ (πλζον ΨΡΑ) για υπθρεςίεσ 
ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ και ςε 163.450,00€ (πλζον ΨΡΑ) για μίςκωςθ του εξοπλιςμοφ. Κατά ςυνζπεια θ ςφμβαςθ κα 
εκτελεςτεί ωσ ςφμβαςθ γενικϊν υπθρεςιϊν ςφμωωνα με  τισ διατάξεισ του Βιβλίου Ι (άρκρα 3 ζωσ 221) άρκρο 4 παρ.1 
Ν.4412/2016. 

Τα ενδεικτικά ςθμεία που προβλζπεται να τοποκετθκοφν οι τουαλζτεσ εντόσ των διοικθτικϊν ορίων των 
Δθμοτικϊν Κοινοτιτων του Διμου Ακθναίων αναωζρονται ωσ εξισ: 

 

Α/Α ΣΘΜΕΙΑ 
ΑΙΘΜΟΣ  

WC 
ΫΑΙΟ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

1 ΔΕΛΛΘΓΙΑΝΝΘ ΕΝΑΝΤΙ ΟΣΕ-ΡΛ.ΣΑΜΟΥ 1 24ωρο 

2 ΡΛ. ΚΛΑΥΘΜΫΝΟΣ & ΡΑΡΑΘΓΟΡΟΥΛΟΥ 3 24ωρο 

3 ΡΛ. ΤΑΜΡΕ 1 24ωρο 

4 ΟΔΟΣ ΑΜΟΔΙΟΥ 1 24ωρο 

5 ΚΑΛΛΙΟΘΣ 42 2 24ωρο 

6 Λ.ΒΑΣΙΛΙΣΣΘΣ ΟΛΓΑΣ (ΗΑΡΡΕΙΟ) 2 24ωρο 

7 ΡΕΙΑΙΫΣ & ΣΟΨΟΚΛΕΟΥΣ 2 24ωρο 

8 ΣΚΟΡΕΤΕΑΣ & ΚΟΝΙΑΘ 1 24ωρο 

9 ΡΛ.ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ (ΡΙΑΤΣΑ ΤΑΞΙ) 2 24ωρο 

10 ΡΑΚΙΝΓΚ ΔΫΑΣ  ΣΤΑΤΟΥ 2 24ωρο 

11 ΡΕΙΑΙΫΣ &ΡΕΤΟΥ ΑΛΛΘ (ΣΕΑΨΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΘΤΘΙΟ) 1 24ωρο 

12 ΙΕΑ ΟΔΟΣ     94 2 24ωρο 

13 ΡΛ.ΗΫΟΔΟΩΟΥ ΡΘΓΘΣ (ΑΚΑΔΘΜΙΑΣ ) 2 24ωρο 

14 ΤΙΜΟΘΕΟΥ & ΛΑΣΚΟΥ 1 24ωρο 

15 ΟΥΛΫΨ ΡΑΛΜΕ ( ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΛΣΟΥΣ ) 2 24ωρο 

16 ΡΕΙΨΕΙΑΚΟΣ ΨΙΛΟΡΑΡΡΟΥ 2 24ωρο 

17 ΣΑΛΑΜΙΝΙΑΣ (ΣΜΑ ΜΕΤΑΜΟΨΫΣΘΣ ) 1 24ωρο 

18 ΣΥΑΚΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΚΫΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΡΟΛΕΫΣ 1 24ωρο 

19 ΓΕΨΥΑ ΡΟΥΛΟΡΟΥΛΟΥ 1 24ωρο 

20 ΡΛ.ΟΣΙΑΣ ΞΕΝΘΣ (ΣΤΑΘΜΟΣ Κ.ΡΑΤΘΣΙΑ ΟΡΙΣΘΕΝ ΕΚΚΛΘΣΙΑΣ) 2 24ωρο 

21 ΑΩΑΝΫΝ&ΙΫΝΙΑΣ (ΣΤΑΣΘ ΥΡΕΑΣΤΙΚΫΝ ΛΕΫΨΟΙΫΝ ) 1 24ωρο 

22 ΛΟΨΟΣ ΡΑΤΑΤΣΟΥ (ΡΙΑΤΣΑ ΤΑΞΙ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ ) 1 24ωρο 

23 ΡΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ 1 24ωρο 

24 ΜΑΥΫΜΑΤΑΙΫΝ (ΡΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΕΫΣ ) 2 24ωρο 

25 ΚΑΤΕΩΑΚΘ & ΜΕΣΟΓΕΙΫΝ 2 24ωρο 

26 ΓΕΨΥΑ ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΙ 2 24ωρο 

27 ΑΛΣΟΣ ΡΟΜΡΟΝΑ 2 24ωρο 
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28 ΙΕΑ ΟΔΟΣ 94 1 24ωρο 

29 ΑΓ.ΡΟΛΥΚΑΡΟΥ 73 & ΩΑΤΕΓΑΤΫΝ 1 24ωρο 

30 ΕΚΚΛΘΣΙΑ ΑΓ. ΡΟΛΥΚΑΡΟΥ 2 24ωρο 

31 ΜΟΝΑΣΤΘΙΟΥ 125 ΑΚΑΔΘΜΙΑ ΡΛΑΤΫΝΟΣ 1 24ωρο 

32 ΝΑΥΤΙΚΟΥ & ΕΥΚΑΛΥΡΤΫΝ 1 24ωρο 

33 ΛΕΫΨΟΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΑΣ (ΜΕΤΟ ΑΜΡΕΛΟΚΘΡΫΝ ) 1 24ωρο 

34 ΡΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ (ΡΛΕΥΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ) 2 24ωρο 

35 ΑΙΟΛΟΥ  & ΛΥΚΟΥΓΟΥ 1 24ωρο 

36 ΜΑΑΣΛΘ & ΡΑΤΕΑ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ) 1 24ωρο 

37 ΡΛ.ΚΑΛΛΙΓΑ (ΚΑΑΜΑΝΛΑΚΘ) 1 24ωρο 

 ΣΥΝΟΛΟ 55  

 

Α/Α ΣΘΜΕΙΑ 
Αρικμόσ 

ΟΙΚΙΣΚΫΝ 
ΫΑΙΟ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

1 ΑΚΟΡΟΛΘ 1 24ωρο 

2 ΚΑΛΛΙΜΑΜΑΟ 1 24ωρο 

3 ΕΜΟΥ & ΡΕΙΑΙΫΣ 1 24ωρο 

4 ΛΥΚΑΒΘΤΤΟΣ 1 24ωρο 

5 ΡΑΚΟ ΙΗΑΘ 1 24ωρο 

 ΣΥΝΟΛΟ 5  

 Θ Υπθρεςία μετά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ με τθν ζγγραωθ παραγγελία τθσ δφναται να ορίςει διαωορετικά 
ςθμεία τοποκζτθςθσ των τουαλετϊν για λόγουσ δθμόςιασ υγείασ και διατθρεί το δικαίωμα να παραγγείλει μετακινιςεισ 
τουαλετϊν ςε άλλα ςθμεία, όποτε το κρίνει απαραίτθτο. Ο δε Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ακολουκεί τισ εντολζσ τθσ 
Υπθρεςίασ και να προβαίνει άμεςα ςτισ μετακινιςεισ αυτζσ. 
 
Οι αυτόνομοι οικίςκοι χθμικϊν τουαλετϊν ςε τρζιλερ δφναται να τοποκετθκοφν ςε διάωορα ςθμεία των δθμοτικϊν 
κοινοτιτων τθσ Ακινασ για τθν κάλυψθ ζκτακτων αναγκϊν. Θ τοποκζτθςθ των οικίςκων ςε τρζιλερ κα εκτελείται φςτερα 
από ζγγραωθ εντολι τθσ Υπθρεςίασ.  

Επίςθσ πρζπει να λθωκεί υπόψθ, κατά τθν υποβολι των προςωορϊν των υποψθωίων αναδόχων, ότι θ Υπθρεςία δφναται 
να ηθτιςει τθν μίςκωςθ ζωσ και 5 τεμαχίων αυτόνομων οικίςκων τουαλετϊν ςε τρζιλερ εντόσ τθσ ίδιασ θμζρασ (πχ εκνικζσ 
εορτζσ, πολιτιςτικζσ και κρθςκευτικζσ εκδθλϊςεισ κλπ). 

 

 

 

 

 

 





 

 

Σελίδα 77 

 

 

Ρ Α  Α  Τ Η Μ Α         ΙΙ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ: «Μίςκωςθ & Κακαριςμόσ Κινθτϊν 

Συςτθμάτων Ατομικισ  Υγιεινισ (WC)»για τα ζτθ 
2023, 2024 και 2025 
 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  #789.260,00€ #  με ΨΡΑ 
ΚΑ 6233.002  Φ20 & 6262.009 Φ20 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΡΗΕΣΙΩΝ & ΕΓΩΝ 
Τμιμα Μελετϊν, Σχεδιαςμοφ, Ρρογραμματιςμοφ 
Διοικ. Υποςτιρ. και Ηλεκτρον. Διακυβζρνθςθσ 

 

 
ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρκρο 1. Αντικείμενο τθσ εργαςίασ 

Θ παροφςα ςυγγραωι υποχρεϊςεων, αωορά ςτθν υπθρεςία «ΜΙΣΘΩΣΗ & ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ  ΚΙΝΗΤΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  (WC)», ειδικότερα δε ςε Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ, κακαριςμοφ και 

μίςκωςθσ 60 χθμικϊν τουαλετϊν και ενόσ τρζιλερ με αυτόνομο οικίςκο χθμικϊν τουαλετϊν, που κα 

τοποκετθκοφν και κα λειτουργοφν ςε επιλεγμζνα ςθμεία τθσ τουριςτικισ και εμπορικισ ηϊνθσ τθσ πόλθσ των 

Ακθνϊν και ςε ςθμεία των Δθμοτικϊν Κοινοτιτων, που δεν υωίςτανται υποδομζσ αποχζτευςθσ και φδρευςθσ.  

 

Άρκρο 2. Κόςτοσ υπθρεςίασ 

Θ δαπάνθ ζχει προχπολογιςκεί ςτο ποςό 789.260,00€ ςυμπ/νου του Ψ.Ρ.Α. 24% και κα βαρφνει τουσ ΚΑ 

6233.002  Φ20&6262.009 Φ20 με ςχετικι πίςτωςθ προχπολογιςμοφ των οικονομικϊν ετϊν 2023, 2024 και 

2025. 

 

Άρκρο 3. Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Θ υπθρεςία «ΜΙΣΘΩΣΗ & ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  (WC)» κα 

πραγματοποιθκεί ςφμωωνα με τισ διατάξεισ: 

1. Του Ν. 3463/2006 με τον οποίο κυρϊκθκε ο Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων.  

2. Του Ν. 3852/07-06-2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - 

Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» , όπωσ ιςχφει. 

3. Του Ν.4412/16 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 

ιςχφει. 

4. Του Ν. 4555/2018 (ΨΕΚ 133Α/19-7-2018) «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ – Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ –Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ – Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και 

αναπτυξιακισ λειτουργίασ των ΟΤΑ  *Ρρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι+». 

 

Άρκρο 4. Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά 

αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 

Κάκε ενδιαωερόμενοσ οικονομικόσ ωορζασ μπορεί να ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία υποβάλλοντασ προςωορά 
για το ςφνολο των άρκρων του προχπολογιςμοφ, ςτο ςφνολο των ηθτοφμενων ποςοτιτων εκάςτου άρκρου. 
 
Άρκρο 5. Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ 

Σφμωωνα με το άρκρο 72 του Ν.4412/16  όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 21 του ν.4782/21. 
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 5.1.Εγγφθςθ Συμμετοχισ: Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 

κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ ωορείσ (προςωζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 

φψουσ 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ που ανζρχεται ςτο ποςό των 12.730,00€ για το ςφνολο των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ 

τθσ προςωοράσ, άλλωσ θ προςωορά απορρίπτεται. Ο Διμοσ Ακθναίων μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςωοράσ, να 

ηθτά από τον προςωζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςωοράσ και τθσ 

εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. 

5.2. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ: Για τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ, ςφμωωνα με το άρκρο 72 παρ. του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 21του 

Ν.4782/21 το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ, κα είναι μεγαλφτεροσ κατά δφο (2) μινεσ από το ςυμβατικό χρόνο εκτζλεςθσ του 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132 του ν.4412/2016, ο ανάδοχοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται 

ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει. 

 

Άρκρο 6. Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςωορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ ωορείσ για διάςτθμα τριακοςίων 

εξιντα πζντε (365) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςωορϊν. 

Ρροςωορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Θ ιςχφσ τθσ 

προςωοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράωωσ, εωόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ 

λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 

72  του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 21 τουν.4782/21 ,  κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό 

διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Άρκρο 7. Ραρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν 

               Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ, κα διενεργθκεί από τθ Διεφκυνςθ 

Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ, θ οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποωαινόμενο όργανο για όλα τα 

ηθτιματα που αωοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και 

ιδίωσ για ηθτιματα που αωοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016. 

               Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόωαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με 

κακικοντα ειςθγθτι, υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ, λόγω ότι θ εκτζλεςθσ τθσ  ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ απαιτεί 

παρακολοφκθςθ ςε θμερθςία βάςθ. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αποςτζλλει κακθμερινά με email ςτθν αρμόδια 

επιβλζπουςα υπθρεςία τθν κατάςταςθ των θμεριςιων κακαριςμϊν όπου κα αναγράωονται κατά ςειρά: 

f. Tο ςθμείο κακαριςμοφ,  

g. ο αρικμόσ των τουαλετϊν,  

h. ο αρικμόσ κυκλοωορίασ του οχιματοσ,  

i. το ονοματεπϊνυμο του οδθγοφ,  

j. θ ακριβισ ϊρα κακαριςμοφ. 

 Τα ςτοιχεία αυτά, κα ςυνοψίηονται ςε θμερολόγιο εργαςιϊν με αναλυτικι καταγραωι των τοποκετθμζνων 

χθμικϊν τουαλετϊν και τθν ςυχνότθτα κακαριςμοφ. Θ τιρθςθ θμερολογίου κα γίνεται με μζριμνα του 

Αναδόχου και κα υποβάλλεται προσ ζλεγχο από τθν Υπθρεςία κατά τθν ζκδοςθ των τιμολογίων και των 
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αντίςτοιχων πλθρωμϊν εκτελεςκζντων εργαςιϊν. Θ καταγραωζσ του θμερολογίου αποτελοφν ςτοιχείο για τθν 

παραλαβι του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ από τθν Αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ. 

             Με τθν ίδια απόωαςθ δφνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ, ςτουσ οποίουσ 

ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ 

λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 

κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρωωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του επόπτθ 

θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραωα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο 

που αωοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Θ παράδοςθ των τουαλετϊν κα γίνει με ζξοδα και ευκφνθ του αναδόχου ςτουσ χϊρουσ που κα του 

υποδειχκοφν από τθν αρμόδια Υπθρεςία που διοικεί τθ Σφμβαςθ και πάντα ςε εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

 Σε περίπτωςθ δε, που πικανϊν υποδειχκοφν από τθν Υπθρεςία νζα ςθμεία τοποκζτθςθσ χθμικϊν τουαλετϊν, 

αυτό κα γίνει με ζξοδα και ευκφνθ του αναδόχου, πάντα ςε εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ και μζςα ςε επτά (7) 

θμζρεσ από τθν ζγγραωθ παραγγελία τθσ Υπθρεςίασ προσ τον Ανάδοχο, ςυμπεριλαμβανομζνου και του χρόνου 

δοκιμαςτικισ λειτουργίασ που απαιτείται.  

 

 

Άρκρο 8.. Οικονομικό αντικείμενο – πλθρωμι αναδόχου 

Θ προςωερόμενθ τιμι από τον ανάδοχο είναι ςτακερι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 

αναπροςαρμόηεται. Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ ςφμωωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία εκτόσ του Ψ.Ρ.Α. που κα βαρφνει το Διμο.  

Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνει ανά μινα τμθματικά, με τθν ζκδοςθ των αντίςτοιχων  μιςκωμάτων και με 

τθν επιβάρυνςθ των ςχετικϊν κρατιςεων πάντα εωόςον θ Επιτροπι Ραραλαβισ δεν διαπίςτωςε κάποια 

παρζκκλιςθ ωσ προσ τθν ποιότθτά τθσ προςωερόμενθσ υπθρεςίασ, ςφμωωνα και με τθ γνωμοδότθςθ του 

Επόπτθ παρακολοφκθςθσ. Θα καταβάλλεται δε ςτον Ανάδοχο ςτο τζλοσ κάκε μινα.  Το μίςκωμα κα 

καταβάλλεται ςτον προμθκευτι ςτο 100% του ςυμβατικοφ μιςκϊματοσ ι του διαμορωωμζνου τιμιματοσ ςε 

περίπτωςθ ενδεχόμενθσ κακοριςκείςασ περικοπισ φςτερα από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ.  

 

ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ/ΚΑΤΗΣΕΙΣ 

          Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί τμθματικά με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν 

εκάςτοτε οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλεσ τισ νόμιμεσ 

κρατιςεισ ςφμωωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία εκτόσ του Ψ.Ρ.Α. που κα βαρφνει το Διμο. 

  Θ πλθρωμι του εκάςτοτε ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνει ανά μινα τμθματικά, με τθν ζκδοςθ των 

αντίςτοιχων  μιςκωμάτων και με τθν επιβάρυνςθ των ςχετικϊν κρατιςεων πάντα εωόςον θ Επιτροπι 

Ραραλαβισ δεν διαπίςτωςε κάποια παρζκκλιςθ ωσ προσ τθν ποιότθτά τθσ προςωερόμενθσ υπθρεςίασ, 

ςφμωωνα και με τθ γνωμοδότθςθ του Επόπτθ παρακολοφκθςθσ. Θα καταβάλλεται δε ςτον Ανάδοχο ςτο τζλοσ 

κάκε μινα.  Το μίςκωμα κα καταβάλλεται ςτον προμθκευτι ςτο 100% του ςυμβατικοφ μιςκϊματοσ ι του 

διαμορωωμζνου τιμιματοσ ςε περίπτωςθ ενδεχόμενθσ κακοριςκείςασ περικοπισ φςτερα από ειςιγθςθ τθσ 

αρμόδιασ Επιτροπισ, με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται 

από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 102 του 

ν.4782/21, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 

διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του αναδόχου κακυςτεριςει από τθν Ανακζτουςα Αρχι τριάντα (30) 

θμερολογιακζσ θμζρεσ μετά τθν θμερομθνία παραλαβισ από αυτιν του τιμολογίου ι άλλου ιςοδφναμου για 

πλθρωμι εγγράωου, τότε θ ανακζτουςα αρχι (οωειλζτθσ), ςφμωωνα με τισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράωου Η5 

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16θσ 
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Ψεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ), 

κακίςταται υπεριμεροσ και οωείλει τόκουσ  χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ανάδοχο. 

Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

α) Κράτθςθ φψουσ 0,1% επί όλων των ςυμβάςεων που υπάγονται ςτον Ν.4412/2016, αξίασ άνω των χιλίων 

(1.000) ευρϊ, ανεξάρτθτα από τθν πθγι προζλευςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ, υπζρ τθσ ΕΑΔΘΣΥ (παρ.3 άρκρο 7 

Ν.4912/2022) 

β) Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ 20% (άρκρο 7 τθσ ΥΑ 5143/05.12.2014 (ΨΕΚ 3335/11.12.2014 τεφχοσ Βϋ)). 

γ) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ ωόρου 

ειςοδιματοσ αξίασ 8% για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ επί του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 64 παρ. 2 ν.4172/2013 

(ΨΕΚ 167/23.07.2013 τεφχοσ Αϋ)). 

Τα παραπάνω ζξοδα κα περιλθωκοφν ςτισ προςωερόμενεσ τιμζσ, ςτισ οποίεσ κα περιλαμβάνονται και κάκε 

άλλο ζξοδο που κα προκφπτει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ και καμία αμωιςβιτθςθ δεν είναι δυνατό να 

προκφψει ι ενδεχόμενθ απαίτθςθ από τον ανάδοχο, για επιπλζον καταβολι αποηθμίωςθσ ς’ αυτόν για τισ 

παραπάνω δαπάνεσ. 

Άρκρο 9.. Τεχνικι Ρροςφορά 

 Θ υπθρεςία κα αποτελζςει αρωγό τόςο τθσ Δθμόςιασ Υγείασ, όςο και τθσ εικόνασ και εφρυκμθσ λειτουργίασ 

τθσ πόλθσ. Συνεπϊσ, ο οικονομικόσ ωορζασ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ κα πρζπει κατά 

τθν  υποβολι τθσ προςωοράσ να διακζτει και να υποβάλει με τθν τεχνικι τουσ προςωορά επί ποινι 

αποκλειςμοφ τα κάτωκι δικαιολογθτικά απόδειξθσ των τεχνικϊν  ικανοτιτων του: 

1. Ριςτοποιιςεισ ποιότθτασ: 

α) Ρρότυπο ςυςτιματοσ Ρεριβαλλοντικισ διαχείριςθσ  ISO 14001 ι άλλο ιςοδφναμο. 

β) Ρρότυπο  ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ  ISO 9001 ι άλλο ιςοδφναμο. 

γ) Ρρότυπο ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ Υγείασ και αςωάλειασ  ςτθν εργαςία ISO 45001 ι άλλο   

ιςοδφναμο. 

 Τα πιςτοποιθτικά κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από ανεξαρτιτουσ διαπιςτευμζνουσ ωορείσ πιςτοποίθςθσ και 

να βεβαιϊνουν  ότι ο οικονομικόσ ωορζασ ςυμμορωϊνεται με τα απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα και να 

είναι εν ιςχφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Οι πιςτοποιιςεισ ποιότθτασ κα πρζπει να αωοροφν  

υπθρεςίεσ ςυναωείσ του  αντικειμζνου τθσ  παροφςασ ςφμβαςθσ.  

2. Τεχνικά φυλλάδια με όψεισ και ςχζδια κατόψεων όλων των τφπων οικίςκων με τισ εξωτερικζσ και 

εςωτερικζσ διαςτάςεισ. 

3. Ρλιρθ  τεχνικι  περιγραφι  των  θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων των χθμικϊν τουαλετϊν  αλλά 

και του αυτόνομου οικίςκου τουαλετϊν. 

4. Φωτογραφίεσ  των προςωερόμενων προϊόντων. 

5. Ριςτοποιθτικό ςτατικισ επάρκειασ και καταλλθλότθτασ υπογεγραμμζνο από διπλωματοφχο πολιτικό 

μθχανικό ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό από το οποίο κα βεβαιϊνεται θ αρτιότθτα καταςκευισ τουσ. 

6. Βεβαίωςθ – πιςτοποίθςθ για τθν αςωαλι και άρτια λειτουργία του θλεκτρολογικοφ και μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ του προςωερόμενου οικίςκου τουαλετϊν υπογεγραμμζνθ από διπλωματοφχο μθχανικό. 

7. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986,  ψθωιακά υπογεγραμμζνθ, ότι διακζτει ειδικά οχιματά ΨΙΩ ι ΔΩ με 

τον απαιτοφμενο μεταωορικό εξοπλιςμό ϊςτε να εξαςωαλίηει όλεσ τισ αναγκαίεσ μεταωορζσ. Τα οχιματα  

αυτά, είναι αδειοδοτθμζνα για τθν μεταωορά χθμικϊν τουαλετϊν ωζροντα πλυςτικό μθχάνθμα μετά 

δεξαμενισ για τον κακαριςμό χθμικϊν τουαλετϊν και με άδειεσ κυκλοωορίασ, αςωάλειεσ και  ΚΤΕΟ. Επιςθσ, τα 
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οχιματα αυτά, είναι εωοδιαςμζνα με ςφςτθμα γεωγραωικοφ εντοπιςμοφ (αναωζροντασ τον τφπο του 

ςυςτιματοσ και τθν προμθκεφτρια εταιρία).  

8. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986, ψθωιακά υπογεγραμμζνθτου καταςκευαςτι των χθμικϊν 

τουαλετϊν ι του υποψιωιου Οικονομικοφ Ψορζα, που κα αναωζρεται ςτθν καταλλθλότθτα ςφμωωνα με τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ περί δθμόςιασ υγιεινισ των χθμικϊν τουαλετϊν και του αυτόνομου οικίςκου τουαλετϊν. 

9. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986, ψθωιακά υπογεγραμμζνθςτθν οποία κα αναωζρει ότι οι 

προςωερόμενεσ τουαλζτεσ κάκε τφπου διακζτουν ζνα από τα τρία ιςοδφναμα τεχνικά και υγειονομικά 

εγκεκριμζνα ςυςτιματα λεκάνθσ- δεξαμενισ από το Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΝ16194/Ψεβ.2012. 

10. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986, ψθωιακά υπογεγραμμζνθ ςτθν οποία κα αναωζρει ρθτά ότι τα υλικά 

που κα χρθςιμοποιεί ο ανάδοχοσ,  και θ μζκοδοσ κακαριςμοφ  κα ςυμμορωϊνονται με τα κάτωκι: 

i. Θ εταιρία καταςκευισ των χθμικϊν τουαλετϊν είναι πιςτοποιθμζνθ για τθν ποιότθτα των προϊόντων τθσ με 

ISO ι άλλθσ μεκοδολογίασ πιςτοποίθςθσ, όπωσ επίςθσ και θ εταιρία καταςκευισ των χρθςιμοποιοφμενων 

κακαριςτικϊν. Τα χρθςιμοποιοφμενα κακαριςτικά ωζρουν το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σιμα. Σε περίπτωςθ  που 

ηθτθκοφν κα κατατεκοφν άμεςα. 

ii. Οι τουαλζτεσ προςεγγίηονται από το ειδικό όχθμα και αωοφ κακαριςτοφν εξωτερικά με νερό υπό πίεςθ, 

γίνεται άντλθςθ των λυμάτων με τθν ειδικι αντλία και κακαρίηεται ςχολαςτικά θ δεξαμενι λυμάτων. Στθν 

ςυνζχεια ο εςωτερικόσ χϊροσ τθσ καμπίνασ κακαρίηεται εςωτερικά με νερό υπό πίεςθ, ακολουκεί θ 

απολφμανςθ όλων των εςωτερικϊν επιωανειϊν και εξαρτθμάτων (πόμολα, χειρολαβζσ κλπ) και 

ςυμπλθρϊνεται νερό ςτον κάδο με προςκικθ ειδικοφ χθμικοφ υγειονομικοφ διαλφματοσ για τθν εξουδετζρωςθ 

των οςμϊν.  

iii. Το διάλυμα που κα χρθςιμοποιεί θ εταιρεία, δεν κα περιζχει ωορμαλδεψδθ και κα διατθρεί τα 

ωυςικοχθμικά χαρακτθριςτικά του (μπλε χρϊμα, ουδετεροποιθτικι μυρωδιά) για όλθ τθν θμεριςια χριςθ του. 

Σε περίπτωςθ  που ηθτθκεί κα κατατεκεί θ ςχετικι βεβαίωςθ του καταςκευαςτι. 

Το υγρό που κα χρθςιμοποιείται για τθν δζςμευςθ των οςμϊν και τθν απολφμανςθ τθσ τουαλζτασ κα είναι 

υψθλϊν προδιαγραωϊν και πιςτοποιθμζνο ωσ οικολογικό – βιοαποδομιςιμο προϊόν. 

11.  Τεχνικά δελτία προϊόντοσ (TDS) και τα δελτία δεδομζνων αςφάλειασ των προϊόντων (MSDS) ςτα 

Ελλθνικά ι ςε επικυρωμζνθ μετάωραςθ εάν πρόκειται για αλλοδαπό προϊόν, για να τεκοφν υπόψθ τθσ 

Υπθρεςίασ, ϊςτε να Επιςθμαίνεται ότι θ απολφμανςθ των εςωτερικϊν χϊρων γίνεται πριν και μετά από κάκε 

κακαριςμό με κατάλλθλα διαλφματα υποχλωριϊδουσ νατρίου ι αικανόλθσ ςυγκζντρωςθσ 70%.   

 

ΚΙΤΗΙΑ ΡΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΙΛΟΓΗΣ/ΡΟΤΥΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Άρκρο 9.1. Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελτικισ δραςτθριότθτασ. 

1. Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 

αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναωι με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν.  

Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ 

τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 

4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν ωορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 

Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν 

ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 

διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά 

ι εμπορικά μθτρϊα.  

2. Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κα πρζπει να 

διακζτουν και να κατακζςουν επίςθσ τα κάτωκι: 
2.1 Πςον αωορά ςτθν Οικονομικι και Ωρθματοοικονομικι επάρκεια απαιτείται να διακζτουν Μζςο Γενικό 
ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τισ τρεισ τελευταίεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ (2019, 2020, 2021) κατ’ ανϊτατο όριο 
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(ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του οικονομικοφ ωορζα ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του) κατ’ 
ελάχιςτο ίςο ι ανϊτερο με το 100% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ τον Ψ.Ρ.Α. 

• Σε περίπτωςθ που ο υποψιωιοσ ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 
τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ όροσ του γενικοφ ετιςιου κφκλου εργαςιϊν για όςεσ 
διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του ωσ άνω 
ορίου. 

• Θ ελάχιςτθ προχπόκεςθ οικονομικισ δραςτθριότθτασ που απαιτείται είναι μία τουλάχιςτον οικονομικι 
χριςθ.  
 
2.2 Τεχνικι ικανότθτα: Ο ενδιαωερόμενοσ οικονομικόσ ωορζσ απαιτείται κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ 
τριετίασ (2019-2020-2021) προ του ζτουσ δθμοςίευςθσ του διαγωνιςμοφ να ζχει ςυνάψει παρόμοιεσ 
ςυμβάςεισ  ποςοτικά και ποιοτικά με το αντικείμενο τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ (δθλ. μίςκωςθ και 
ςυντιρθςθ-κακαριςμόσ κινθτϊν WC), ςυνολικισ αξίασ ίςθσ ι μεγαλφτερθσ του 100% τθσ ενδεικτικισ αξίασ 
του προχπολογιςμοφ για κάκε είδοσ κινθτοφ WC, ιτοι  ςφμφωνα με τα παρακάτω ποςά: 

 Για χθμικζσ τουαλζτεσ φψουσ κατ’ ελάχιςτο  361.350,00 ευρϊ (495€/θμζρα*730θμζρεσ),  

 Για αυτόνομουσ οικίςκουσ τουαλετϊν φψουσ κατ’ ελάχιςτο 222.650,00 ευρϊ (305€/θμζρα*730θμζρεσ), 
και  

 Για αυτόνομα ρυμουλκοφμενα τρζιλερ τουαλετϊν φψουσ κατ’ ελάχιςτο  52.500,00 ευρϊ. 
 

Για τθν απόδειξθ τθσ ανωτζρω απαίτθςθσ, οι οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν Κατάλογο εκτελεςκζντων 
ςυμβάςεων με αναωορά ςτθν οικονομικι τουσ αξία, του χρόνου παράδοςθσ, του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ 
παραλιπτθ και του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ του υποψιωιου ςε αυτζσ. Ο κατάλογοσ ςυνοδεφεται από:  
α) Εάν ο αποδζκτθσ είναι Δθμόςια Αρχι: αντίγραφα ςυμβάςεων και βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ από τθν 
αρμόδια αρχι 
β) Εάν ο αποδζκτθσ είναι Ιδιωτικόσ Ψορζασ: είτε αντίγραφα από επίςθμα παραςτατικά είτε,   εωόςον δεν 
προβλζπεται θ ζκδοςθ παραςτατικϊν ι δεν υπάρχουν παραςτατικά, με Υπεφκυνθ Διλωςθ-Βεβαίωςθ του 
αποδζκτθ τθσ προμικειασ και των υπθρεςιϊν. 
 
Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ Οικονομικϊν Ψορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τεχνικισ ικανότθτασ δφναται 
να καλφπτονται από ζνα μζλοσ τθσ Ζνωςθσ ι ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ. 
 
2.3 Άδεια κυκλοωορίασ βυτιοωόρου λυμάτων τουλάχιςτον 9 κ.μ. 

2.4 Άδειεσ κυκλοωορίεσ 3 τουλάχιςτον οχθμάτων πλυντθρίων χθμικϊν τουαλετϊν ΙΩ ι ΔΩ 

2.5 Άδειεσ κυκλοωορίασ 8 τουλάχιςτον ελαωρϊν οχθμάτων πλυντθρίων χθμικϊν τουαλετϊν τφπου βάν  ΙΩ ι ΔΩ 

με μικτό βάροσ ζωσ 3,5 tn για τθν απρόςκοπτθ τοποκζτθςθ τρζιλερ τουαλετϊν ςε εκδθλϊςεισ ςτο κζντρο τθσ 

Ακινασ 
2.6 Άδειεσ κυκλοωορίασ τριάντα (30) τουλάχιςτον ρυμουλκοφμενων τρζιλερ τουαλετϊν όπωσ αυτά που 

περιγράωονται ςτθν τεχνικι μελζτθ. 

Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ Οικονομικϊν Ψορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τεχνικισ ικανότθτασ δφναται 
να καλφπτονται από ζνα μζλοσ τθσ Ζνωςθσ ι ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ. 
 
2.7 Ειδικά για τα τροχιλατα τρζιλερ τα οποία κα τοποκετοφνται για κάλυψθ μεγάλων ι μικρϊν ακλθτικϊν και 

πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων του Διμου κατά τθν πλιρθ βοφλθςι του μζχρι τθσ αναλϊςεωσ του 

προχπολογιςμοφ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να τα ςυνοδεφει ςε όλθ τθν χρονικι διάρκεια τθσ μίςκωςθσ με κατ’ 

ελάχιςτο ζνα άτομο για κακαριςμό ανά ζνα (1) ζωσ  δφο(2) τρζιλερ, το οποίο κα επιμελείται ςυνεχϊσ τθσ 

κακαριότθτασ. Θα πρζπει επίςθσ να ζχει ικανι επάρκεια διακζςιμων τροχιλατων τρζιλερ, κατ’ ελάχιςτο δζκα 

(10) τεμαχίων και αντίςτοιχα οκτϊ (8) κατ’ ελάχιςτο ελαωρά οχιματα τφπου βαν ζωσ 3,5 tn ρυμοφλκθςθσ 

(πλυντιρια χθμικϊν τουαλετϊν) για να μπορεί να ανταποκρικεί άμεςα ςε μεγάλου βελθνεκοφσ εκδθλϊςεισ ςτο 

κζντρο τθσ Ακινασ. 
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Τα ωσ άνω πιςτοποιθτικά κα περιζχονται ςτον Ψάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςωορά», ωσ 

ςυνοδευτικά ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςωοράσ 

 

 

Άρκρο10. Υποχρεϊςεισ αναδόχου  

Ο  Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορωϊνεται με τα κάτωκι: 

- Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διατθρεί επί 24ϊρου βάςεωσ όχθμα επιωυλακισ πλυντιριο χθμικϊν τουαλετϊν 

το οποίο κα δφναται να παρζμβει για τθν επίλυςθ ζκτακτων καταςτάςεων εντόσ μίασ ϊρασ από τθν ειδοποίθςθ 

τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ. Με δαπάνεσ του Αναδόχου κα τοποκετθκεί ςιμανςθ ςε όλεσ τισ τουαλζτεσ με τα 

διακριτικά ςιματα του Διμου τθσ Ακθναίων. 

-  Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτα πλαίςια τθσ θμεριςιασ ςυντιρθςθσ των χθμικϊν τουαλετϊν, ςε ςυνεργαςία 

με τθν αρμόδια Υπθρεςία του Διμου, να ενθμερϊνει για τα ςθμεία τοποκζτθςθσ,  τθν κατάςταςθ λειτουργίασ 

και κάκε άλλο ςτοιχείο είναι απαραίτθτο για τθν πλιρθ ζλεγχο τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και για τθν 

ενθμζρωςθ των χρθςτϊν μζςα από τισ εωαρμογζσ πλθροωόρθςθσ που διαχειρίηεται θ αρμόδια Υπθρεςία του 

Διμου. 

- Επιςθμαίνεται ότι για όςεσ εκ των εργαςιϊν που αωοροφν τον κακαριςμό ι επιςκευι ςυςτθμάτων που 

μπορεί να προκαλζςουν όχλθςθ, κα πρζπει να εξαςωαλίηεται από τον ανάδοχο θ υποχρζωςθ τθσ εκτζλεςθσ 

των εργαςιϊν θ οποία κα γίνεται χωρίσ τθν επιβάρυνςθ του χϊρου τοποκζτθςθσ και ότι όλεσ οι απαιτοφμενεσ 

εργαςίεσ κα γίνονται ςε ιδιωτικό χϊρο που διακζτει ο ανάδοχοσ εκτόσ του χϊρου τοποκζτθςθσ ι επί οχθμάτων 

μεταωοράσ. 

- Θ εταιρία καταςκευισ των χθμικϊν τουαλετϊν πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνθ για τθν ποιότθτα των 

προϊόντων τθσ με ISO ι άλλθσ μεκοδολογίασ πιςτοποίθςθσ, όπωσ επίςθσ και θ εταιρία καταςκευισ των 

χρθςιμοποιοφμενων κακαριςτικϊν.  

- Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί κακαριςτικά που κα ωζρουν το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σιμα. 

- Οι τουαλζτεσ  κα προςεγγίηονται από το ειδικό όχθμα του αναδόχου και αωοφ κακαρίηονται εξωτερικά με 

νερό υπό πίεςθ, κα γίνεται άντλθςθ των λυμάτων με τθν ειδικι αντλία και κα κακαρίηεται ςχολαςτικά θ 

δεξαμενι λυμάτων. Στθν ςυνζχεια ο εςωτερικόσ χϊροσ τθσ καμπίνασ κα κακαρίηεται εςωτερικά με νερό υπό 

πίεςθ, κα ακολουκεί θ απολφμανςθ όλων των εςωτερικϊν επιωανειϊν και εξαρτθμάτων (πόμολα, χειρολαβζσ 

κλπ) και κα ςυμπλθρϊνεται νερό ςτον κάδο με προςκικθ ειδικοφ χθμικοφ υγειονομικοφ διαλφματοσ για τθν 

εξουδετζρωςθ των οςμϊν. Στθν ςυνζχεια θ καμπίνα τθσ τουαλζτασ εωοδιάηεται με αρωματικό χϊρου, 2 τεμ. 

χαρτί υγείασ και κρεμοςάπουνο ι αντιςθπτικό gel ανάλογα με τθν περίπτωςθ (ςε όλεσ τισ χθμικζσ τουαλζτεσ 

και όλουσ τουσ οικίςκουσ). 
  - Το διάλυμα που κα χρθςιμοποιείται από τον ανάδοχο δεν κα περιζχει ωορμαλδεψδθ και κα πρζπει να 

διατθρεί τα ωυςικοχθμικά χαρακτθριςτικά του (μπλζ χρϊμα, ουδετεροποιθτικι μυρωδιά) για όλθ τθν 

θμεριςια χριςθ του, προσ τοφτο οι υποψιωιοι ανάδοχοι κα πρζπει να κατακζςουν ςχετικι βεβαίωςθ του 

καταςκευαςτι. 

  - Το υγρό που κα χρθςιμοποιείται για τθν δζςμευςθ των οςμϊν και τθν απολφμανςθ τθσ τουαλζτασ κα είναι 

υψθλϊν προδιαγραωϊν και πιςτοποιθμζνο ωσ οικολογικό – βιοαποδομιςιμο προϊόν. 

- Ο ανάδοχοσ πρζπει να διακζτει τεχνικά δελτία προϊόντοσ (TDS)και τα δελτία δεδομζνων αςωάλειασ των 

προϊόντων (MSDS)ςτα Ελλθνικά ι ςε επικυρωμζνθ μετάωραςθ εάν πρόκειται για αλλοδαπό προϊόν. 

-  Θ απολφμανςθ των εςωτερικϊν χϊρων από τον ανάδοχο κα γίνεται πριν και μετά από κάκε κακαριςμό με 

κατάλλθλα διαλφματα υποχλωριϊδουσ νατρίου ι αικανόλθσ ςυγκζντρωςθσ 70%.   

 -  Ο Ανάδοχοσ με μζριμνά του κα  επικολλάει ςε κάκε τουαλζτα αυτοκόλλθτο ταμπελάκι που κα ενθμερϊνει 

τουσ χριςτεσ για τθν τιρθςθ των κανόνων ατομικισ υγιεινισ και αποωυγισ μετάδοςθσ ιογενϊν λοιμϊξεων.    

 - Ο Ανάδοχοσ με μζριμνά του κα τοποκετεί ςτθν καμπίνα τθσ τουαλζτασ  με αρωματικό χϊρου, 2 τεμ. χαρτί 

υγείασ και κρεμοςάπουνο ι αντιςθπτικό gel ανάλογα με τθν περίπτωςθ (ςε όλεσ τισ χθμικζσ τουαλζτεσ και 

όλουσ τουσ οικίςκουσ). 
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- Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κακαρίηειτισ τουαλζτεσ επτά (7) θμζρεσ εβδομαδιαίωσ, μία φορά τθν θμζρα τισ 

πρωινζσ ϊρεσ με δυνατότθτα παροχισ άδειασ ειςόδου ςτο κζντρο για τα ΨΙΩ κακαριςμοφ, εάν ο κακαριςμόσ 

γίνεται κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ του δακτυλίου κυκλοωορίασ.  

- Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κακαρίηει, να απολυμαίνει και να εωοδιάηει με αναλϊςιμα 2 ωορζσ θμερθςίωσ 

τουσ οικίςκουσ των τουαλετϊν και το τρζιλερ. 

   Πλεσ οι Τουαλζτεσ κα πρζπει με κακθμερινι επιμζλεια του Αναδόχου να διατθροφνται εξωτερικά κακαρζσ 

για να μθν αποτελοφν εςτίεσ αιςκθτικισ μόλυνςθσ τθσ πόλθσ.  

Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ τθσ καμπίνασ τουαλζτασ κα περιλαμβάνει ειδικότερα κακαριςμό:  

 των εξωτερικϊν τοιχωμάτων ςυμπερ. πόρτασ και οροωισ, εωόςον απαιτείται.  

 των εςωτερικϊν τοιχωμάτων και του ταβανιοφ.  

 τθσ εςωτερικισ πλευράσ τθσ πόρτασ.  

 του κακίςματοσ τουαλζτασ και του καπακιοφ (πάνω και κάτω πλευρά).  

 των εςωτερικϊν τοιχωμάτων τθσ δεξαμενισ λυμάτων, εωόςον απαιτείται.  

 των εκτεκειμζνων εξωτερικϊν επιωανειϊν τθσ δεξαμενισ λυμάτων.  

 τθσ βάςθσ και του πατϊματοσ  

 του ςωλινα εξαεριςμοφ.  

Θα πρζπει να εκτελείται υγρό κακάριςμα με ςυςκευζσ κακαριςμοφ υψθλισ πίεςθσ και/ι βοφρτςεσ.   

- Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αποςτζλλει κακθμερινά με email ςτθν αρμόδια επιβλζπουςα υπθρεςία τθν 

κατάςταςθ των θμεριςιων κακαριςμϊν όπου κα αναγράωονται κατά ςειρά: 

Tο ςθμείο κακαριςμοφ, ο αρικμόσ των τουαλετϊν, ο αρικμόσ κυκλοωορίασ του οχιματοσ, το 

ονοματεπϊνυμο του οδθγοφ, και θ ακριβισ ϊρα κακαριςμοφ, κα πρζπει να προκφπτουν από αςωαλζσ 

ςφςτθμα γεωγραωικοφ προςδιοριςμοφ που υποχρεωτικά κα πρζπει να διακζτουν τα οχιματα του αναδόχου. 
 

- Ο Ανάδοχοσ, είναι υπεφκυνοσ για τθν αςωαλίςει του προςωπικοφ που απαςχολεί ςφμωωνα με τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία και να τθρεί τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ  περί  εργατικισ νομοκεςίασ . 

 

Άρκρο 11. Χρόνοσ παράδοςθσ 

Για τισ χθμικζσ τουαλζτεσ ενθλίκων (55 τεμάχια) & αυτόνομοι μεταφερόμενοι οικίςκοι τουαλετϊν (5 

τεμάχια):  Ο χρόνοσ παράδοςθσ τουσ ορίηεται ςε επτά (7) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ Σφμβαςθσ. 

Για τα νζα ςθμεία που ο Διμοσ πικανόν χρειαςκεί να τοποκετιςει χθμικζσ τουαλζτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνου 

και του χρόνου δοκιμαςτικισ λειτουργίασ και  πάντα μετά από ζγγραωθ παραγγελία τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ 

όπου κα αναωζρονται τα ςθμεία τοποκζτθςθσ και ο αρικμόσ τουαλετϊν ςε κάκε ςθμείο, ο χρόνοσ παραμζνει ο 

ίδιοσ. Θ τοποκζτθςθ, θ λειτουργία τουσ και ο κακαριςμόσ τουσ κα διαρκζςει για χρονικό διάςτθμα επτακοςίων 

τριάντα (730) θμερολογιακϊν θμερϊν ςτα επιλεγμζνα ςθμεία που κα υποδείξει θ υπθρεςία. 

Για τουσ αυτόνομουσ οικίςκουσ χθμικϊν τουαλετϊν ςε τρζιλερ: Θ τοποκζτθςθ των οικίςκων ςε τρζιλερ κα 

εκτελείται φςτερα από ζγγραωθ εντολι τθσ Υπθρεςίασ εντόσ 48 ωρϊν. Οι αυτόνομοι οικίςκοι χθμικϊν 

τουαλετϊν ςε τρείλερ κα τοποκετθκοφν ςε διάωορα ςθμεία των δθμοτικϊν κοινοτιτων τθσ Ακινασ για τθν 

κάλυψθ ζκτακτων αναγκϊν. Θ τοποκζτθςθ, θ λειτουργία τουσ και ο κακαριςμόσ τουσ κα διαρκζςει επίςθσ για 

χρονικό διάςτθμα επτακοςίων τριάντα (730) θμερολογιακϊν θμερϊν  

 

Διευκρινίηεται ότι ςε ότι αωορά το 2ο άρκρο του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ θ Υπθρεςία δφναται, εντόσ του 

χρονικοφ διαςτιματοσ των 730 θμερϊν τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ,  να μιςκϊςει ζωσ και  150 ωορζσ/θμζρεσ 

ζναν αυτόνομο οικίςκο WC ςε τρζιλερ. Επιςθμαίνεται ότι θ Υπθρεςία μπορεί να ηθτιςει τθ μίςκωςθ ζωσ και 5 

τεμαχίων αυτόνομων οικίςκων τουαλετϊν ςε τρείλερ ςε μία θμζρα ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ και ςε κάκε 

περίπτωςθ μζχρι τθν εξάντλθςθ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ των 150 θμερϊν ανά 1 τρζιλερ. 

 

Άρκρο 12. Διάρκεια Σφμβαςθσ/ Ραράταςθ/Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ 





 

 

Σελίδα 85 

 

Ωρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου από 

τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμωωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 7 άρκρο 38 του Ν. 4412/2016 ςε ςυνδυαςμό με 

τα οριηόμενα ςτθν υπ' αρικμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ *Ψ.Ε.Κ. 3075/Βϋ/13-07-2021]). 

 Με αιτιολογθμζνθ απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ που διοικεί τθ 

ςφμβαςθ (Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ), θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται 

μζχρι το 50% αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ 

διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οωείλονται ςε υπαιτιότθτα του 

Αναδόχου. 

Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ 

παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα παραδοτζα τθσ 

ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ . 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, μόνο ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 

ειςιγθςθσ τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ, θ οποία ορίηεται με απόωαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθν Οικονομικι Επιτροπι.  
 

Άρκρο 13.Ροινικζσ ριτρεσ 

 Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και 

μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με 

αιτιολογθμζνθ απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να επιβάλλονται και για πλθμμελι 

εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ 

ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ 

προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΨΡΑ των υπθρεςιϊν που 

παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΨΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 

αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 

για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 

απόωαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αωοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 

παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ 

ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

δ) τυχόν άλλεσ ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για πλθμμελι εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων, 

εωόςον προβλζπονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ. Το ςφνολο των ποινικϊν ρθτρϊν αυτισ τθσ περίπτωςθσ δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ αν αιτιολογθμζνα θ 

ανακζτουςα αρχι αποωαςίςει άλλωσ. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αωαιρείται/ςυμψθωίηεται από/με τθν αμοιβι του Αναδόχου.Θ επιβολι 

ποινικϊν ρθτρϊν δε ςτερεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. 

 

Άρκρο 14.Ραραλαβι Υπθρεςιϊν 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμωωνα 

με τισ διατάξεισ του άρκρου 221 Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 108 του 

ν.4782/21.Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμωωνα με τα οριηόμενα 

ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ 
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επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εωόςον καλφπτονται οι 

απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για τθν 

παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμωωνα με τισ 

παραγράωουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω εωαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ 

ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναωζρει τισ παρεκκλίςεισ 

που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναωερόμενεσ παρεκκλίςεισ 

επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι 

τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.Για τθν εωαρμογι τθσ παραγράωου 3 ορίηονται τα ακόλουκα: 

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του 

αρμόδιου αποωαινομζνου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι 

παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 

διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόωαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται 

να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊνι παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει 

ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμωωνα με τα αναωερόμενα ςτθν απόωαςθ. 

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του αρμόδιου 

αποωαινομζνου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιωφλαξθ των 

οριηομζνων ςτο άρκρο 220 του Ν.4412/2016. 

Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του 

παραδοτζου από τον οικονομικό ωορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ παραγράωου 2 ι 

πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράωου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόωαςθ 

του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ 

επιτροπισ τθσ παραγράωου 1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ 

παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζωονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των 

προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια 

που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

 

Άρκρο 15. Τοποκζτθςθ χθμικϊν τουαλετϊν 

 Ο Ανάδοχοσ κα εκτελεί τισ εργαςίεσ που αωοροφν τθν ςφμβαςθ ςφμωωνα με τουσ νόμουσ και τισ ςχετικζσ 

διατάξεισ. Θ απόκτθςθ των αναγκαίων αδειϊν για τισ εργαςίεσ του κα γίνει με δικι του αποκλειςτικι ευκφνθ, 

δεδομζνου ότι ο Διμοσ δεν μπορεί να κεωρθκεί ωσ υπεφκυνοσ για τθ μθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν που 

απαιτοφνται από τον Ανάδοχο.  

Γίνεται ςαωζσ ότι θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να παραγγζλνει μετακινιςεισ των τουαλετϊν ςε άλλα ςθμεία, 

όποτε κρίνει απαραίτθτο για λόγουσ δθμόςιασ Υγείασ και ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προβαίνει άμεςα ςτθν 

μετακίνθςι τουσ. 

Στθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ μπορεί ιδθ να ζχει τοποκετθμζνεσ χθμικζσ τουαλζτεσ δεν  χρειάηεται να 

εξαςωαλίςει τυχόν νζεσ απαραίτθτεσ αδειοδοτιςεισ για τθν κατάλθψθ των κοινόχρθςτων χϊρων, από άλλεσ 

Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 

Στθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ  προβεί ςτθ τοποκζτθςθ  χθμικϊν τουαλετϊν  ςε νζα ςθμεία που κα 

υποδειχκοφν από το Διμο, αυτό κα γίνει μόνο με τθν προχπόκεςθ εξαςωάλιςθσ των τυχόν απαραίτθτων 

αδειοδοτιςεων για τθν κατάλθψθ κοινόχρθςτων χϊρων από άλλεσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 
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Θ Δ/νςθ κακαριότθτασ-Ανακφκλωςθσ, διατθρεί το δικαίωμα τοποκζτθςθσ χθμικϊν τουαλετϊν (για τα είδθ 

κινθτϊν τουαλετϊν και των δφο άρκρων του προχπολογιςμοφ) είτε από δωρεά, είτε από άλλθ εκκρεμι 

διαγωνιςτικι διαδικαςία, οπότε ςτθ περίπτωςθ αυτι οριςμζνα από τα ενδεικτικά ςθμεία που ζχουν προτακεί 

από τθν παροφςα διαγωνιςτικι διαδικαςία κα καλυωκοφν από τθν δωρεά, ι τθν άλλθ εκκρεμοφςα 

διαγωνιςτικι διαδικαςία για το χρονικό διάςτθμα που ορίηεται ςε αυτι, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςυνολικζσ 

ανάγκεσ του Διμου, χωρίσ να γεννάται αξίωςθ αποηθμίωςθσ από μζρουσ του αναδόχου ςε περίπτωςθ μείωςθσ 

του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Ο Διμοσ Ακθναίων δεν είναι υποχρεωμζνοσ να εξαντλιςει ολόκλθρθ τθν ςυμβατικι ποςότθτα και για τα δφο 

άρκρα του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ, ενϊ ςε ενδεχόμενο λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου χωρίσ τθν 

εξάντλθςθ τθσ ποςότθτασ, αυτι (ςφμβαςθ) λφεται αυτοδίκαια και ο ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να 

διεκδικιςει από το Διμο Ακθναίων  τυχόν οικονομικζσ αξιϊςεισ για αποηθμίωςθ του. Αποδεχόμενοσ τοφτο 

ρθτά ο ανάδοχοσ παραιτείται ρθτά του δικαιϊματοσ διάρρθξθσ του ωσ άνω ςυμβατικοφ όρου, από όποιο λόγο 

και αν προζρχεται. 

 

Άρκρο 16. Τεχνικι ςυντιρθςθ 

Τυχόν βλάβεσ που κα παρουςιαςτοφν και δεν ανταποκρίνονται ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να τισ αποκαταςτιςει άμεςα. 

Θ τεχνικι ςυντιρθςθ αποτελεί υποχρζωςθ του αναδόχου, ο οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβαίνει ςτθν 

τακτικι θλεκτρομθχανολογικι ςυντιρθςθ των τουαλετϊν και να αντικακιςτά κάκε υλικό το οποίο παρουςιάηει 

βλάβθ από ςυνικθ χριςθ, ζτςι ϊςτε αυτοί να βρίςκονται πάντοτε ςε κατάςταςθ καλισ λειτουργίασ. 

 

Άρκρο 17.Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα ζκπτωτου 

Ο ανάδοχοσ με τθν επιωφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από 

τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόωαςθ του 

αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου: 

α) εάν δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμωωνθτικό μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι 

πρόςκλθςθ, με τθν επιωφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, τότε κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 

υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 

Ρρόςκλθςθ για υποβολι δικαιολογθτικϊν του ν. 4412/2016 για τον προςωζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 

επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά.  

β) εάν δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν ςυμμορωωκεί με τισ 

ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμωωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ 

του ςυμωωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

γ) εωόςον δεν παράςχει τισ υπθρεςίεσ ι δεν υποβάλει τα παραδοτζα ι δεν προβεί ςτθν αντικατάςταςι τουσ 

μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμωωνα με τα όςα προβλζπονται ςτο 

άρκρο 217 περί διάρκειασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ), θ 

ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ 

παραγράωου 8 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραωι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οωείλει να προβεί ο 

ανάδοχοσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρωωςι του. Αν θ ωσ άνω προκεςμία παρζλκει χωρίσ ο ανάδοχοσ 

να ςυμμορωωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ 

προκεςμίασ ςυμμόρωωςθσ, με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  για λόγουσ που αωοροφν ςε υπαιτιότθτα του ωορζα εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 
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Ανωτζρα βία: Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε 

που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναωζρει εγγράωωσ αυτά και να 

προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

Στον οικονομικό ωορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, επιβάλλονται, 

με απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαωερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και 

β) ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 24 του 

ν.4782/2021 αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 

Άρκρο 18. Ακφρωςθ Σφμβαςθσ 

Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να κεωριςει οποιαδιποτε ςτιγμι λυμζνθ και άκυρθ τθ Σφμβαςθ ςε περίπτωςθ 

που διαπιςτωκεί από τθν αρμόδια Υπθρεςία ότι θ ποιότθτα, θ μθ ζγκαιρθ παροχι υπθρεςίασ και γενικά 

ςυνεργαςία δεν ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ του Διμου. 

 

Άρκρο 19. Αςφάλειεσ-Αποηθμιϊςεισ 

Οι εργαςίεσ και τα ςυςτιματα κα αςωαλιςτοφν από τον Ανάδοχο και αποτελεί υποχρζωςι του να καλφπτονται 

ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο αςτικισ ευκφνθσ.Θα αωορά ςτθν απαίτθςθ αποηθμίωςθσ ςε περίπτωςθ ολικισ 

καταςτροωισ του ςυςτιματοσ χθμικϊν τουαλετϊν από οποιαδιποτε επαχκι αιτία, κακϊσ και   απαιτιςεισ των 

χρθςτϊν των ςυςτθμάτων που αωοροφν καλφψεισ από διάωορεσ αιτίεσ, όπωσ πρόκλθςθ βλάβθσ από χριςθ 

των διάωορων χθμικϊν υγρϊν ι απαιτιςεισ για ψυχικι οδφνθ από τυχαίο εγκλωβιςμό εντόσ των ςυςτθμάτων 

ι από ανατροπι κλπ. 

Συγκεκριμζνα κα περιλαμβάνει: 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Ο Ανάδοχοσ οωείλει - με μζριμνα και δαπάνθ του - να ςυνάψει με αςωαλιςτικι εταιρεία, αςωαλιςτιριο 

ςυμβόλαιο αςτικισ ευκφνθσ, το οποίο και κα κατακζςει ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου (Δ/νςθ 

Ρρομθκειϊν κ Αποκθκϊν), κατά τθν υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ και πριν τθν ζναρξθ των υπθρεςιϊν που 

αναωζρονται ςτθ ςφμβαςθ . 

Το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κα ζχει ζναρξθ ιςχφοσ, πριν τθν ζναρξθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

Γενικοί Προι: 

Ο Ανάδοχοσ, οωείλει να λαμβάνει υπόψθ του και να ςυμμορωϊνεται με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 

Νομοκεςίασ περί αςωαλίςεων. Ομοίωσ οωείλει να ζχει υπόψθ του τθν περί αςωαλίςεων Νομοκεςία τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να ςυμμορωϊνεται προσ τισ διατάξεισ των Κοινοτικϊν Οδθγιϊν. 

Ο ανάδοχοσ οωείλει να ςυμμορωϊνεται με τουσ όρουσ του αςωαλιςτθρίου. 

Οι παρεχόμενεσ αςωαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κατά οποιοδιποτε τρόπο τισ υποχρεϊςεισ και 

τισ ευκφνεσ του αναδόχου που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, ιδιαίτερα ςε ότι αωορά τισ προβλεπόμενεσ από τισ 

ςχετικζσ αςωαλιςτικζσ ςυμβάςεισ εξαιρζςεισ, εκπτϊςεισ, προνόμια, περιοριςμοφσ κλπ. και ο ανάδοχοσ 

παραμζνει αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι/και πράγματα και πζραν 

από τα ποςά κάλυψθσ του αςωαλιςτθρίου. 

Η αςφαλιςτικι ςφμβαςθ κα ζχει καταρτιςκεί εγγράωωσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και κα περιλαμβάνει όρουσ οι 

οποίοι κα ικανοποιοφν πλιρωσ τουσ όρουσ του παρόντοσ άρκρου, τθσ υπολοίπου Συγγραωισ Υποχρεϊςεων και 

των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

Αςωάλιςθ Αςτικισ Ευκφνθσ και Υλικϊν Ηθμιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ Αςτικισ Ευκφνθσ προϊόντοσ. 

Με τθν αςωάλιςθ αυτι κα καλφπτεται θ «ΑΣΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ» του Αναδόχου ζναντι τρίτων και οι αςωαλιςτζσ 

υποχρεοφνται να καταβάλουν αποηθμιϊςεισ ςε τρίτουσ για ςωματικζσ βλάβεσ, ψυχικι οδφνθ, θκικι βλάβθ και 
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υλικζσ ηθμιζσ ςε πράγματα, ακίνθτα και κινθτά ι και ηϊα, που προξενοφνται κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ 

μεταωοράσ και τοποκζτθςθσ των Κινθτϊν Συςτθμάτων Ατομικισ  Υγιεινισ (WC), αλλά και όςων προκλθκοφν 

εξαιτίασ τθσ κακισ τοποκζτθςθσ τουσ, τθσ πρόκλθςθσ ατυχιματοσ. 

Θα καλφπτονται επίςθσ και ηθμιζσ ςε όμορεσ ιδιοκτθςίεσ/ εγκαταςτάςεισ. 

Ϋσ ελάχιςτο ποςό αςωάλιςθσ ορίηεται  το ανϊτατο όριο  των  100.000,00 € ανά ςυμβάν για όλθ τθ διάρκεια τθσ 

αςωάλιςθσ. 

Θ αςωαλιςτικι εταιρία κα είναι ωερζγγυα ςτο μζτρο των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει και κα ζχει δόκιμθ 

δραςτθριότθτα ςε χϊρεσ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Ε.Ο.Ω. 

H ςφμβαςθ κα ςυνάπτεται ςε ευρϊ (€). 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Θ διάρκεια τθσ αςωάλιςθσ πρζπει να καλφπτει το ςυνολικό χρόνο τθσ ςφμβαςθσ.  

Σε περίπτωςθ πρόκλθςθσ ςυμβάντοσ και προκειμζνου θ αςωαλιςτικι εταιρεία να καταβάλει ςτον ανάδοχο τθ 

ςχετικι με τθ ηθμιά κ.λ.π. αποηθμίωςθ, πρζπει να ζχει λάβει προθγουμζνωσ τθν ζγγραωθ για το ςκοπό αυτό 

ςυγκατάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ. 

 

 

 

Άρκρο 20. Επίλυςθ διαφορϊν: 

Οι διαωορζσ που μπορεί να  εμωανιςκοφν κατά τθν εωαρμογι τθσ ςφμβαςθσ, επιλφονται ςφμωωνα με τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
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Ρ Α  Α  Τ Η Μ Α     ΙΙΙ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ: «Μίςκωςθ & Κακαριςμόσ Κινθτϊν 
Συςτθμάτων Ατομικισ  Υγιεινισ (WC)»για τα ζτθ 
2023, 2024 και 2025 
 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  #789.260,00€ #  με ΨΡΑ 
ΚΑ 6233.002  Φ20 & 6262.009 Φ20 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΡΗΕΣΙΩΝ & ΕΓΩΝ 
Τμιμα Μελετϊν, Σχεδιαςμοφ, Ρρογραμματιςμοφ 
Διοικ. Υποςτιρ. και Ηλεκτρον. Διακυβζρνθςθσ 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
           Σφμφωνεσ με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ16194/ΦΕΒ.2012 ι άλλου ιςοδφναμου 

 

Οι παροφςεσ τεχνικζσ προδιαγραωζσ αωοροφν ςτθ «ΜΙΣΘΩΣΗ & ΚΑΘΑΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  (WC)». Θ μελζτθ αωορά ςτθ μίςκωςθ 60 χθμικϊν τουαλετϊν, (55 χθμικζσ τουαλζτεσ 

ενθλίκων & 5 αυτόνομουσ προκαταςκευαςμζνουσ μεταωερόμενουσ οικίςκουσ) και 1 αυτόνομο μεταωερόμενο 

οικίςκο τουαλετϊν ςε τρζιλερ. 

Α. ΚΙΝΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ελάχιςτεσ εξωτερικζσ) 

(Ρλάτοσ Ω Μικοσ Ω Φψοσ) 1,00m Ω 1,00m Ω 2,20m 

ΑΙΘΜΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 

Θ καμπίνα κα περιλαμβάνει μία (1) τουαλζτα 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Ρολυαικυλζνιο  υψθλισ πυκνότθτασ και άριςτθσ ποιότθτασ με κατάλλθλα πρόςμεικτα για αντίςταςθ ςτθν 

υπεριϊδθ ακτινοβολία του ιλιου. Σε περίπτωςθ εμπρθςμοφ ι πυρκαγιάσ, το υλικό δεν πρζπει να αναωλζγεται 

αλλά να «λιϊνει». Επίςθσ κα πρζπει να διακζτει κατάλλθλα ανοίγματα για τον επαρκι αεριςμό τθσ χθμικισ 

τουαλζτασ. Θ οροωι κα είναι γαλακτϊδθσ ϊςτε να επιτρζπει τθν διάχυςθ του ωυςικοφ ωωτόσ.  

ΧΩΜΑ 

Κατάλλθλθ βαωι για να δζνει με τον περιβάλλοντα χϊρο να δρα κερμομονωτικά πάνω ςτο τοίχωμα τθσ 

τουαλζτασ, ειδικά δε ςτθ ςκεπι να είναι ανοιχτι θ απόχρωςθ για να διαχζει τον ωωτιςμό ςτο εςωτερικό. 

ΚΑΜΡΙΝΑ 

Καταςκευι τζτοια ϊςτε να εξαςωαλίηεται θ ςτεγανότθτα του χϊρου, θ αντοχι ςε κακϊςεισ και ςε μεταβολζσ 

τθσ κερμοκραςίασ. Θα πρζπει να επιτυγχάνεται ο επαρκισ αεριςμόσ με ωυςικά ι τεχνθτά μζςα. 

ΡΟΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 

Άνοιγμα πόρτασ ειςόδου τουλάχιςτον 90 μοίρεσ (90ο). Να είναι ανκεκτικι και να διακζτει μθχανιςμό 

κλειςίματοσ. Να υπάρχει θ δυνατότθτα κλειδϊματοσ από μζςα και ςε περίπτωςθ ανάγκθσ να ανοίγει από ζξω. 

Στο εξωτερικό τθσ να ωζρει τθν απαιτοφμενθ ςιμανςθ ςτα ελλθνικά, αγγλικά και γαλλικά:  

 γραπτϊσ κατειλθμμζνθ (occupied) ι  

 με τθν ανάλογθ ωωτεινι ςιμανςθ  
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ΛΕΚΑΝΗ 

Θα πρζπει να διακζτει  ζνα από τα τρία ιςοδφναμα τεχνικά και υγειονομικά εγκεκριμζνα ςυςτιματα λεκάνθσ- 

δεξαμενισ από το Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΝ16194/Ψεβ.2012 

Είτε ανοικτοφ τφπου λεκάνθ για να μθν χρειάηεται τθν ςυνεργαςία του χριςτθ και να μθν βουλϊνει από τθν 

ρίψθ διαωόρων αντικειμζνων, είτε κλειςτοφ τφπου λεκάνθ-δεξαμενι  με   καηανάκι ανακυκλοωορίασ με 

μθχανικι ποδοκίνθτθ ι χειροκίνθτθ αντλία, είτε κλειςτοφ τφπου δεξαμενι με  καηανάκι  με δεξαμενι νεροφ. 

Θα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνθ  από ανκεκτικό λείο υλικό με ςκζπαςμα και άνετο κάκιςμα. 

ΝΙΡΤΗΑΣ 

Θα διακζτει ενςωματωμζνθ δεξαμενι νεροφ τουλάχιςτον 20 λίτρων και διανομζα υγροφ απολυμαντικοφ τφπου 

gel.  

Επειδι το κοινό που κα τθν χρθςιμοποιεί είναι πικανόν να κάνει χριςθ του νεροφ του νιπτιρα ωσ πόςιμου, με 

κίνδυνο τθσ δθμόςιασ υγείασ, είναι προτιμότεροσ ο εωοδιαςμόσ τθσ τουαλζτασ με ςυςκευι  παροχισ 

αντιςθπτικοφ τφπου gel χωρίσ χριςθ νεροφ για τθν αςωαλι απολφμανςθ των χεριϊν χωρίσ νερό, εναλλακτικά 

κα πρζπει να ζχει νιπτιρα που να ςυνδζεται με δεξαμενι κακαροφ νεροφ χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 35lt και 

να ενεργοποιείται με τθ χριςθ ποδοκίνθτθσ αντλίασ νεροφ. Θα πρζπει να είναι κατάλλθλων διαςτάςεων ζτςι 

ϊςτε να διαςωαλίηεται θ άνετθ πλφςθ των χεριϊν, ενϊ κα πρζπει να υπάρχει  ευκρινισ ςιμανςθ και οδθγίεσ 

ςε τρείσ τουλάχιςτον γλϊςςεσ ότι το νερό δεν πίνεται.  

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ 

Ωωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 200lt  που κα διακζτει τουλάχιςτον ζναν αεραγωγό ϊςτε να αποωεφγεται θ 

δθμιουργία δυςάρεςτων οςμϊν ςτο εςωτερικό. 

ΛΟΙΡΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 

 Ουρθτιριο 

 Βάςθ χαρτιϊν υγείασ και χειροπετςετϊν 

 Συςκευι υγροφ ςαπουνιοφ ι ςυςκευι παροχισ αντιςθπτικοφ τφπου gel(ςε όλεσ τισ χθμικζσ τουαλζτεσ και 

όλουσ τουσ οικίςκουσ). 

 Κακρζπτθ καλισ ποιότθτασ 

 Οδθγίεσ χριςεωσ ευκρινείσ και εντόσ του καλάμου, τοποκετθμζνεσ ςε κατάλλθλθ και πλιρωσ ςτεγανι 

κζςθ. 

 Να εξαςωαλίηεται θ απόρριψθ ειδϊν ατομικισ υγιεινισ (χαρτί τουαλζτασ, ςερβιζτεσ) ςτισ μεν ανοικτοφ 

τφπου εντόσ τθσ δεξαμενισ, ςτισ δε κλειςτοφ τφπου ςε χωριςτό καλακάκι με καπάκι και ποδοχειριςμό. 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

Να μθν απαιτοφνται ςτακερζσ υποδομζσ (παροχι νεροφ, αποχζτευςθ, θλεκτρικό ρεφμα) 

ΛΟΙΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Το βάροσ τθσ τουαλζτασ δεν κα πρζπει να είναι γενικά μεγάλο, ϊςτε να μπορεί να μεταωζρεται εφκολα. 

ΤΟΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 

Ψορτθγό Ι.Ω. Αδειοδοτθμζνο για τθ μεταωορά τουαλετϊν, φζρον πλυςτικό μθχάνθμα μετά δεξαμενισ για τον 

κακαριςμό χθμικϊν τουαλετϊν(Ρλυντιριο Χθμικϊν Τουαλετϊν) 

 

Β. ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΕΤΑΦΕΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ  (ΑΝΔΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΜΕΑ)  

-Μεταλλικόσ οικίςκοσ, βάςεωσ ςτθν πρόςοψθ 4,8 – 5,0 m, βάκουσ 2,20 – 2,40 m και ςυνολικοφ φψουσ 2,80-3,0 

m. Μεταλλικόσ ςκελετόσ από γαλβανιςμζνουσ κοιλοδοκοφσ τουλάχιςτον 100mmx 100mm για να εξαςωαλίηεται 

θ αςωαλισ ςυχνι δυνατότθτα μεταωοράσ. τοιχοποιία από ςυμπιεςμζνο πάνελ τουλάχιςτον 40 mm με μόνωςθ 

πολυουρεκάνθσ  και βαμμζνο θλεκτροςτατικά με χρϊμα RAL 9002 και ςτζγθ πλιρωσ ςτεγανοποιθμζνθ με 

πάνελ τραπεηοειδοφσ μορωισ με πάχοσ 40 mm /90mm με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ βαμμζνο θλεκτροςτατικά 
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εξωτερικά ςε χρϊμα κεραμιδί ι παρεμωερζσ και εςωτερικά ςε χρϊμα RAL 9002. Θ οροωι κα διακζτει 

ςυλλζκτθ ομβρίων υδάτων (νεροχφτθσ)  τουλάχιςτον 140 mmx 100mm με περιμετρικζσ οπζσ τουλάχιςτον 30 

mm ι άλλου τφπου υδρορροισ για τθν πλιρθ απορροι των ομβρίων υδάτων. 

-Ο οικίςκοσ τουαλετϊν κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα λειτουργίασ με πλιρθ αυτονομία χωρίσ να απαιτείται 

ςφνδεςθ με δίκτυο φδρευςθσ, αποχζτευςθσ ι θλεκτρικισ ενζργειασ. Ρροσ τοφτο κατ αρχάσ, απαιτείται να 

διακζτει δεξαμενι κακαροφ νεροφ χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 1.000 lt, δεξαμενι λυμάτων μεγαλφτερθ κατά 

20% από τθν αντίςτοιχθ δεξαμενι κακαροφ νεροφ. Θ δεξαμενι κακαροφ νεροφ κα πρζπει να είναι 

καταςκευαςμζνθ από υλικό που δεν επθρεάηει τθν κακαρότθτα του τρεχοφμενου νεροφ (ςκουριζσ, κλπ) και να 

διακζτει ςφςτθμα υπερχείλιςθσ για τθν αποωυγι προβλθμάτων κατά τισ μεγάλεσ κερμοκραςίεσ, θ δε δεξαμενι 

λυμάτων πρζπει να είναι ςτεγανι και να διακζτει ςθμείο εξαεριςμοφ για τθν πλιρθ αποωυγι οςμϊν ςτο 

εςωτερικό των τουαλετϊν. 

-Ο Οικίςκοσ κα αποτελείται από τρία χωριςτά δωμάτια wc (ανδρϊν-γυναικϊν και ΑΜΕΑ) κακζνα με ξεχωριςτι 

είςοδο και πόρτεσ βαμμζνεσ θλεκτροςτατικά  (μεταλλικζσ ι αλουμινίου)  οι οποίεσ κα διακζτουν υποχρεωτικά 

γρίλιεσ εξαεριςμοφ για τθν ανακφκλωςθ του εςωτερικοφ αζρα ςε ςυνδυαςμό με ανακλινόμενο παράκυρο που 

κα υπάρχει ςε κάκε δωμάτιο και κα βρίςκεται ςε διαωορετικό τοίχο από τθν πόρτα για τθν καλφτερθ 

κυκλοωορία του αζρα. Τα παράκυρα κα διακζτουν ειδικι ςίτα για τα ζντομα. 

-Οι  πόρτεσ ειςόδου κα ανοίγουν προσ τα ζξω και κα διακζτουν ςφςτθμα επαναωοράσ το οποίο κα τισ διατθρεί 

πάντοτε κλειςτζσ για τθν αποωυγι ατυχθμάτων, ενϊ επίςθσ κα διακζτουν εξωτερικι κλειδαριά και εςωτερικό 

ςφςτθμα αςωαλοφσ κλειδϊματοσ χωρίσ κλειδί για τθν αποωυγι εγκλωβιςμοφ ατόμων. Επίςθσ εάν θ απόςταςθ 

ειςόδου από το ζδαωοσ είναι μεγαλφτερθ από εικοςιπζντε εκατοςτά απαιτείται ενιαίο ςκαλοπάτι ςε όλθ τθν 

πρόςοψθ για λόγουσ αςωαλείασ.  Θ πόρτα ειςόδου για το δωμάτιο ΑΜΕΑ κα πρζπει να είναι ςτο επίπεδο του 

εδάωουσ ι να διακζτει μικρι ράμπα για τθν εφκολθ πρόςβαςθ των τροχιλατων κακιςμάτων ΑΜΕΑ. 

Εςωτερικόσ εξοπλιςμόσ κάκε χϊρου.  

-Μία λεκάνθ πορςελάνθσ ευρωπαϊκοφ τφπου με καπάκι και ςφςτθμα εξοικονόμθςθσ νεροφ για αφξθςθ των 

χριςεων (θλεκτρικι λεκάνθ ι λεκάνθ με ςφςτθμα κενοφ αζροσ, κλπ)                                     Ζνασ νιπτιρασ 

πορςελάνθσ με μπαταρία οικονομίασ νεροφ (μπουτόν και ςφςτθμα χρονοροισ) για αφξθςθ των χριςεων. 

-Ζνασ κακρζωτθσ 

-Ζνα άγκιςτρο-κρεμάςτρα για ροφχα επιςκεπτϊν 

-Μία αντλία κρεμοςάπουνου, κικθ χαρτιοφ υγείασ, μία κικθ για χειροπετςζτεσ, ζνα δοχείο απορριμμάτων. Τα 

τελευταία τζςςερα αξεςουάρ κα πρζπει να είναι εγκιβωτιςμζνα ςε τοίχο του κάκε δωματίου και μζςω 

κατάλλθλα διαμορωωμζνων οπϊν να είναι εωικτι θ χριςθ τουσ για τθν αποωυγι βανδαλιςμϊν και καλφτερθ 

κακαριότθτα και υγιεινι του χϊρου. Συμπλθρωματικά θ τουαλζτα γυναικϊν κα πρζπει να διακζτει ειδικό κάδο 

με ςιμανςθ εντόσ του δωματίου για τθν απόρριψθ ςερβιετϊν υγιεινισ. Ο εγκιβωτιςμόσ δεν είναι απαραίτθτοσ 

για το δωμάτιο ΑΜΕΑ., το οποίο όμωσ κα διακζτει τθν ειδικι μπάρα για ΑΜΕΑ ανακλινόμενθ ι μθ, κακϊσ και 

ράωι αλλαγισ νεογνϊν ζτςι ϊςτε το δωμάτιο ΑΜΕΑ να είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκεί και από μθτζρεσ οι 

οποίεσ κζλουν να αλλάξουν τα βρζωθ τουσ. Το πάτωμα του οικίςκου πρζπει να είναι αντιολιςκθρό και προσ 

τοφτο κα είναι καλυμμζνο με πλακίδιο ι με καλισ ποιότθτασ ςυνκετικό δάπεδο ςε ανοιχτό χρϊμα για να μθν 

λερϊνει. Ο οικίςκοσ κα πρζπει να διακζτει κλειςτό αυτόνομο εςωτερικό χϊρο, με πορτάκι θλεκτροςτατικά 

βαμμζνο και γρίλιεσ εξαεριςμοφ και εξωτερικι κλειδαριά, ςτον χϊρο αυτό κα ζχει πρόςβαςθ το προςωπικό 

ςυντιρθςθσ και κα υπάρχει τοποκετθμζνοσ ο κεντρικόσ θλεκτρικόσ πίνακασ, θ κεντρικι βάνα του νεροφ, τα 

δοχεία των αξεςουάρ και των απορριμμάτων, ενϊ κα λειτουργεί και ωσ χϊροσ ωφλαξθσ των αναλωςίμων 

(χαρτιά υγείασ, κακαριςτικά, κλπ) Σε μθ εμωανι πλευρά κα πρζπει να υπάρχουν τα ςτόμια παροχισ νεροφ και 

άντλθςθσ λυμάτων. 

Ηλεκτρολογικι εγκατάςταςθ: 

Ο οικίςκοσ απαιτείται να είναι αυτόνομοσ ενεργειακά, αλλά και να ζχει τθν δυνατότθτα να ςυνδεκεί με παροχι 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ (υποχρεωτικι φπαρξθ ωισ ςε μθ εμωανι πλευρά) Θα πρζπει να διακζτει εςωτερικό 
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ωωτιςμό θμζρα και νφχτα ςτθν κάκε καμπίνα, κακϊσ και εξωτερικό ωωτιςμό τα οποία κα ενεργοποιοφνται 

μζςω κατάλλθλων αιςκθτιρων κίνθςθσ και ωωτόσ-ςκότουσ, ενϊ απαραίτθτοσ είναι επίςθσ ο ωωτιςμόσ με 

διακόπτθ ςτον αποκθκευτικό χϊρο. 

Εξωτερικι εμφάνιςθ: 

Το «καπζλο», οι τζςςερεισ γωνίεσ, θ βάςθ και το ςκαλοπάτι του οικίςκου πρζπει να είναι βαμμζνα ςτο ίδιο 

χρϊμα ενϊ οι μεγάλεσ επιωάνειεσ (τοίχοι) κα είναι επενδυμζνοι με  ανάγλυωο επίχριςμα ι ανάγλυωο χρϊμα-

χρϊματα για καλφτερθ αιςκθτικι ζνταξθ ςτον περιβάλλοντα χϊρο. Σε εμωανι ςθμεία κα υπάρχουν διακριτικά 

τθσ ταυτότθτοσ του χϊρου (WC), ΑΜΕΑ κλπ, διακριτικά του Διμου Ακθναίων και ωράριο λειτουργίασ. Οι 

πλαϊνζσ και οπίςκιεσ επιωάνειεσ κα πρζπει να είναι διακζςιμεσ για τθν τοποκζτθςθ διαωθμιςτικϊν πάνελ με 

πολιτιςτικά ι κοινωνικά μθνφματα, εωόςον αυτό κα ηθτθκεί από τον Διμο. Θ επιλογι των χρωματιςμϊν των 

επιωανειϊν κα γίνει από τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου. Οι οικίςκοι κα πρζπει να ζχουν ςτιβαρι 

καταςκευι με ιςχυρό μεταλλικό ςκελετό  και να  ζχουν τθν δυνατότθτα να μεταωζρονται άνετα και με 

αςωάλεια με γερανό-παπαγαλάκι. 

Ο υποψιωιοσ Οικονομικόσ Ψορζασ κα πρζπει να διακζτει ζνα τουλάχιςτον βυτιοωόρο λυμάτων για τθν 

ανταπόκριςι του ςτισ ανάγκεσ των μεγάλων ποςοτιτων λυμάτων των πζντε αυτόνομων οικίςκων τουαλετϊν. 

 

Γ. ΚΙΝΗΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΕΪΛΕ 

Ρεριγραφι – διαςτάςεισ: 

Διαςτάςεισ περίπου 2,70m -2,80m μικοσ πλζον άξονοσ ρυμοφλκυςθσ, 2m -2,20m πλάτοσ και 2,90m – 3,10m, με 

δφο δωμάτια (ανδρϊν-γυναικϊν), μικρό μζγεκοσ για να τοποκετείται εφκολα ςε ςθμεία του κζντρου τθσ 

Ακινασ με ελαωρά ωορτθγά τφπου βάν ζωσ 3,5tn χαρακτθριςμζνα πλυντιρια χθμικϊν τουαλετϊν. 

Τα ρυμουλκοφμενα οχιματα τουαλετϊν (τρζιλερ) κα διακζτουν άδεια κυκλοωορίασ ςφμωωνα με τθν Υ.Α. 

2805/2021-ΨΕΚ 99Β/18-1-2021. 

-To τρζιλερ τουαλετϊν κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα λειτουργίασ με πλιρθ αυτονομία χωρίσ να απαιτείται 

ςφνδεςθ με δίκτυο φδρευςθσ, αποχζτευςθσ ι θλεκτρικισ ενζργειασ. Ρροσ τοφτο  απαιτείται να διακζτει 

δεξαμενι κακαροφ νεροφ για αυτονομία 800 χριςεων ανά 12ϊρο. Θ δεξαμενι κακαροφ νεροφ κα πρζπει να 

είναι καταςκευαςμζνθ από υλικό που δεν επθρεάηει τθν κακαρότθτα του τρεχοφμενου νεροφ (ςκουριζσ, κλπ) 

και να διακζτει ςφςτθμα υπερχείλιςθσ για τθν αποωυγι προβλθμάτων κατά τισ μεγάλεσ κερμοκραςίεσ, θ δε 

δεξαμενι λυμάτων πρζπει να είναι ςτεγανι και να διακζτει ςθμείο εξαεριςμοφ για τθν πλιρθ αποωυγι οςμϊν 

ςτο εςωτερικό των τουαλετϊν. 

-Οι  πόρτεσ ειςόδου κα ανοίγουν προσ τα ζξω και κα διακζτουν ςφςτθμα επαναωοράσ το οποίο κα τισ διατθρεί 

πάντοτε κλειςτζσ για τθν αποωυγι ατυχθμάτων, ενϊ επίςθσ κα διακζτουν εξωτερικι κλειδαριά και εςωτερικό 

ςφςτθμα αςωαλοφσ κλειδϊματοσ χωρίσ κλειδί για τθν αποωυγι εγκλωβιςμοφ ατόμων.  

Εςωτερικόσ εξοπλιςμόσ κάκε χϊρου.  

-Μία λεκάνθ πορςελάνθσ ευρωπαϊκοφ τφπου με καπάκι και ςφςτθμα εξοικονόμθςθσ νεροφ για αφξθςθ των 

χριςεων (θλεκτρικι λεκάνθ ι λεκάνθ με ςφςτθμα κενοφ αζροσ, κλπ)                                     Ζνασ νιπτιρασ 

πορςελάνθσ με μπαταρία οικονομίασ νεροφ (μπουτόν και ςφςτθμα χρονοροισ) για αφξθςθ των χριςεων. 

-Ζνασ κακρζωτθσ 

-Ζνα άγκιςτρο-κρεμάςτρα για ροφχα επιςκεπτϊν 

-Μία αντλία κρεμοςάπουνου, κικθ χαρτιοφ υγείασ, μία κικθ για χειροπετςζτεσ, ζνα δοχείο απορριμμάτων. Τα 

τελευταία τζςςερα αξεςουάρ κα πρζπει να είναι εγκιβωτιςμζνα ςε τοίχο του κάκε δωματίου και μζςω 

κατάλλθλα διαμορωωμζνων οπϊν να είναι εωικτι θ χριςθ τουσ για τθν αποωυγι βανδαλιςμϊν και καλφτερθ 

κακαριότθτα και υγιεινι του χϊρου. Συμπλθρωματικά θ τουαλζτα γυναικϊν κα πρζπει να διακζτει ειδικό κάδο 

με ςιμανςθ εντόσ του δωματίου για τθν απόρριψθ ςερβιετϊν υγιεινισ. Το πάτωμα του οικίςκου πρζπει να 

είναι αντιολιςκθρό και προσ τοφτο κα είναι καλυμμζνο με πλακίδιο ι με καλισ ποιότθτασ ςυνκετικό δάπεδο ςε 

ανοιχτό χρϊμα για να μθν λερϊνει. Ο οικίςκοσ κα πρζπει να διακζτει κλειςτό αυτόνομο εςωτερικό χϊρο, με 
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πορτάκι θλεκτροςτατικά βαμμζνο και γρίλιεσ εξαεριςμοφ και εξωτερικι κλειδαριά, ςτον χϊρο αυτό κα ζχει 

πρόςβαςθ το προςωπικό ςυντιρθςθσ και κα υπάρχει τοποκετθμζνοσ ο κεντρικόσ θλεκτρικόσ πίνακασ, θ 

κεντρικι βάνα του νεροφ, τα δοχεία των αξεςουάρ και των απορριμμάτων, ενϊ κα λειτουργεί και ωσ χϊροσ 

ωφλαξθσ των αναλωςίμων (χαρτιά υγείασ, κακαριςτικά, κλπ) Σε μθ εμωανι πλευρά κα πρζπει να υπάρχουν τα 

ςτόμια παροχισ νεροφ και άντλθςθσ λυμάτων. 

Ηλεκτρολογικι εγκατάςταςθ: 

Ο οικίςκοσ απαιτείται να είναι αυτόνομοσ ενεργειακά, αλλά και να ζχει τθν δυνατότθτα να ςυνδεκεί με παροχι 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ (υποχρεωτικι φπαρξθ ωίσ ςε μθ εμωανι πλευρά) Θα πρζπει να διακζτει εςωτερικό 

ωωτιςμό θμζρα και νφχτα ςτθν κάκε καμπίνα, κακϊσ και εξωτερικό ωωτιςμό τα οποία κα ενεργοποιοφνται 

μζςω κατάλλθλων αιςκθτιρων κίνθςθσ και ωωτόσ-ςκότουσ, ενϊ απαραίτθτοσ είναι επίςθσ ο ωωτιςμόσ με 

διακόπτθ ςτον αποκθκευτικό χϊρο. 
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Ρ Α  Α  Τ Η Μ Α     Ι V 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑ: «Μίςκωςθ & Κακαριςμόσ Κινθτϊν 
Συςτθμάτων Ατομικισ  Υγιεινισ (WC)»για τα ζτθ 2023, 
2024 και 2025 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  #789.260,00€ #  με ΨΡΑ 
ΚΑ 6233.002  Φ20 & 6262.009 Φ20 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΡΗΕΣΙΩΝ & ΕΓΩΝ 
Τμιμα Μελετϊν, Σχεδιαςμοφ, Ρρογραμματιςμοφ 
Διοικ. Υποςτιρ. και Ηλεκτρον. Διακυβζρνθςθσ 

 
 
CPV: 24955000-3Χθμικζσ Τουαλζτεσ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μον. 
Ροςό-
τθτα 

Τιμι 
Μίςκωςθσ 
€/ ΗΜΕΑ 

Τιμι 
Συντιρθςθσ 
€/ ΗΜΕΑ 

Τιμι         
€/ 

ΗΜΕΑ 

Συνολικι 
Δαπάνθ 

1 

Ωθμικζσ τουαλζτεσ ενθλίκων 
55 τεμάχια και αυτόνομοι 
μεταωερόμενοι οικίςκοι 
τουαλετϊν 5 τεμάχια 

ΗΜΕΑ 730 190,00* 610,00** 800,00 584.000,00 

2 

Αυτόνομοσ μεταωερόμενοσ 
οικίςκοσ τουαλετϊν ςε 
τρζιλερ - ζνα (1) τεμάχιο *** 

ΗΜΕΑ 150 165 185,00 350,00 52.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 636.500,00 

ΦΡΑ 24% 152.760,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΡΑΝΗ ΜΕ ΦΡΑ 789.260,00 
*Ενδεικτικό θμεριςιο κόςτοσ μίςκωςθσ ανά χθμικι  τουαλζτα ενθλίκων = 2€ (άνευ ΨΡΑ), δθλαδι 55 τεμάχια Ω 2€= 
110€/θμζρα.Ενδεικτικό θμεριςιο κόςτοσ μίςκωςθσ ανά μεταωερόμενο οικίςκο= 16€ (άνευ ΨΡΑ), δθλαδι 5 τεμάχια Ω 
16€= 80€/θμζρα. 
Άρα,  θ τιμι μίςκωςθσ ςε θμεριςια βάςθ είναι 110€/θμζρα + 80€/θμζρα =  190 €/θμζρα για 55 χθμικζσ τουαλζτεσ 
ενθλίκων και 5 αυτόνομουσ μεταφερόμενουσ οικίςκουσ τουαλετϊν. 
** Ενδεικτικό  θμεριςιο κόςτοσ ςυντιρθςθσ ανά χθμικι  τουαλζτα ενθλίκων = 7 € (άνευ ΨΡΑ), δθλαδι 55 τεμάχια Ω 7 = 
385 €/θμζρα.Ενδεικτικό  θμεριςιο κόςτοσ ςυντιρθςθσ ανά μεταωερόμενο οικίςκο= 45€ (άνευ ΨΡΑ), δθλαδι 5 τεμάχια Ω 
45€= 225€/θμζρα 
Άρα,  θ τιμι ςυντιρθςθσ ςε θμεριςια βάςθ είναι 385€/θμζρα + 225€/θμζρα = 610 €/θμζρα για 55 χθμικζσ τουαλζτεσ 
ενθλίκων και 5 αυτόνομουσ μεταωερόμενουσ οικίςκουσ τουαλετϊν. 
***Ενδζχεται να ηθτθκεί  θ τοποκζτθςθ ζωσ και 5 αυτόνομων οικίςκων τουαλετϊν ςε τρζιλερ για μία θμζρα χωρίσ να 
τροποποιθκεί θ ποςότθτα των θμερϊν ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΡΑΝΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ 

Τιμι Μίςκωςθσ 
(Κ.Α. 6233.002 ) 

Τιμι Συντιρθςθσ (Κακαριςμόσ) 
(Κ.Α. 6262.009) 

Συνολικι Τιμι 

202.678,00 € 586.582,00 € 789.260,00 € 
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Ρ Α  Α  Τ Η Μ Α         V 

  

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΣ ΑΘΘΝΑΙΫΝ 
ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΩΝΙΚΫΝ ΥΡΘΕΣΙΫΝ ΚΑΙ ΕΓΫΝ                                                                                                                                                      
Δ/ΝΣΘ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ                                        
ΤΜΘΜΑ ΜΕΛΕΤΫΝ, ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ ΚΑΙ 
ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                   
 

    ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Ο   υπογραωόμενοσ……………………………………………………....με ζδρα …………………………..….. 

Δ/νςθ…….………………….…………Τθλ.…….…………….,  email ………………..………αωοφ ζλαβα πλιρθ γνϊςθ των όρων, 

που αναωζρονται ςτα τεφχθ τθσ  Μελζτθσ, του Διμου, τουσ οποίουσ και αποδζχομαι ανεπιωφλακτα και που 

αωοροφν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ για τθν «Μίςκωςθ και Κακαριςμό Κινθτϊν Συςτθμάτων 

Ατομικισ Υγιεινισ (WC)” από το Διμο Ακθναίων, προςωζρω τισ  παρακάτω τιμζσ. 

Στθν οικονομικι προςωορά του αναδόχου κα περιλαμβάνονται τα παρακάτω κόςτθ: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μον. 
Ροςό-
τθτα 

Τιμι 
Μίςκωςθσ 
€/ ΗΜΕΑ 

Τιμι 
Συντιρθςθσ 
€/ ΗΜΕΑ 

Τιμι         
€/ 

ΗΜΕΑ 

Συνολικι 
Δαπάνθ 

1 

Ωθμικζσ τουαλζτεσ ενθλίκων 
55 τεμάχια και αυτόνομοι 
μεταωερόμενοι οικίςκοι 
τουαλετϊν 5 τεμάχια 

ΗΜΕΑ 730     

2 

Αυτόνομοσ μεταωερόμενοσ 
οικίςκοσ τουαλετϊν ςε 
τρζιλερ - ζνα (1) τεμάχιο *** 

ΗΜΕΑ 150     

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΡΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΡΑΝΗ ΜΕ ΦΡΑ  
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Ρ Α  Α  Τ Η Μ Α         VΙ 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ  
 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομαςία Τράπεηασ:  ....................................................................................................  
Κατάςτθμα:  .............................................................................................. 
Διεφκυνςθ (οδόσ - αρικμόσ, Τ.Κ.)……………………………………………………………. 
Θμερομθνία ζκδοςθσ…………………………………. 
 
ΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ/Δ.Β.Α./Κ.Υ.Α.Δ.Α./Ο.Ρ.Α.Ν.Δ.Α. 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ Α………………………………………………………………... 
ΕΥΫ………………………………………………………………………………………………………… 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι με τθν παροφςα επιςτολι εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιωφλακτα, 
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διθηιςεωσ, μζχρι του ποςοφ των ΕΥΫ 
………………………………………………………….57 
υπζρ του  

i. (Ψυςικό πρόςωπο)……………………………………., Α.Ψ.Μ. ……………………….., 
Δ/νςθ…………………………………………………….ι 

ii. (Νομικό πρόςωπο)……………………………………, Α.Ψ.Μ. ……………................, 
Δ/νςθ…………………………………………………….ι 

iii. (Ζνωςθ ι Κοινοπραξία) 
Α)    (πλιρθ επωνυμία) ……………………………………., Α.Ψ.Μ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
Β)     (πλιρθ επωνυμία) ……………………………………, Α.Ψ.Μ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
Γ)     (πλιρθ επωνυμία …………………………………….., Α.Ψ.Μ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
ατομικά και για κάκε  μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ, για τθ ςυμμετοχι του ςτο διενεργοφμενο Διαγωνιςμό 
του Διμου Ακθναίων για τθν«Μίσθωση και Καθαρισμό Κινητών Σσστημάτων Ατομικής Υγιεινής 

(WC)»,ςφμωωνα με τθν υπ’ αρικμ. ………. Διακιρυξι ςασ, με ΑΔΑΜ: …………………… και καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςωορϊν τθν …/…/2022. 
 
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ του υπζρ ου θ εγγφθςθ, που απορρζουν από τθ 
ςυμμετοχι ςτον παραπάνω διαγωνιςμό, κακ' όλο τον χρόνο τθσ ιςχφοσ τθσ. 
 
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 
μασ αντίρρθςθ, αμωιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ, μζςα ςε πζντε 
(5) θμζρεσ, από τθν απλι ζγγραωθ ειδοποίθςι ςασ. 
 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου. 
 
Θ παροφςα εγγφθςι μασ ιςχφει αποκλειςτικά και μόνο μζχρι τθν………………………………… , ι μζχρισ ότου αυτι 
μασ επιςτραωεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραωθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ 
απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  
 

                                                           
57

Αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% επί τθσ  προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, χωρίσ το δικαίωμα προαίρεςθσ 

και τον Φ.Π.Α. 
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Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραωο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 
επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςωοράσ, ςφμωωνα με τθν παράγραφο 
2.3.6. τθσ Διακιρυξθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθ τθσ58.  
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν, που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο  των εγγυιςεων, που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε59. 
 

 

 

 

                                                                                                                        (Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραωι) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58Άρκρο 72 παρ. 1  του Ν. 4412/2016 
59

Ο κακοριςμόσ ανϊτατου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 

2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Βϋ740) απόφαςθ του Τπουργοφ οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ 
υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.  
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονομαςία Τράπεηασ …………………………………………………………………………  
Κατάςτθμα ………………………….………………………………………………………… 
Δ/νςθ (οδόσ – αρικμόσ, Τ.Κ.) ……………………………………………………………..   
Θμερομθνία ζκδοςθσ …………………………………… 
 
Ρροσ: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ/Δ.Β.Α./Κ.Υ.Α.Δ.Α./Ο.Ρ.Α.Ν.Δ.Α. 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α.....................................................................  
ΕΥΩ ..................................................................................................................................... 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα εγγυθτικι επιςτολι ανζκκλθτα  και  
ανεπιωφλακτα,  παραιτοφμενοι του  δικαιϊματοσ  τθσ  διαιρζςεωσ  και  διθηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ 
…………….……………………………………………………60 

    υπζρ του  
i. (Ψυςικό πρόςωπο)……………………………………., Α.Ψ.Μ. ……………………….., 

Δ/νςθ…………………………………………………….ι 
ii. (Νομικό πρόςωπο)……………………………………, Α.Ψ.Μ. ……………................, 

Δ/νςθ…………………………………………………….ι 
iii. (Ζνωςθ ι Κοινοπραξία) 

Α)    (πλιρθ επωνυμία) ……………………………………., Α.Ψ.Μ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
Β)     (πλιρθ επωνυμία) ……………………………………, Α.Ψ.Μ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
Γ)     (πλιρθ επωνυμία …………………………………….., Α.Ψ.Μ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
 
ατομικά και για κάκε  μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ, για  τθν  καλι  εκτζλεςθ τθσ/των ομάδασ/ων ι/και 

του/των τμιματοσ/ων  τθσ  Σφμβαςθσ, που κα υπογράψει μαηί ςασ για τθνεκτζλεςθ τθσςφμβαςθσ «Μίσθωση 

και Καθαρισμό Κινητών Σσστημάτων Ατομικής Υγιεινής (WC)», ςφμωωνα με τθν υπ’ αρικμ……….. 

πράξθ Οικονομικισ Επιτροπισ (ΑΔΑ:……………) και τθν υπ’ αρικμ. ………. Διακιρυξι ςασ, με ΑΔΑΜ:…………………… 

 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 

αντίρρθςθ, αμωιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε 

(5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραωθ ειδοποίθςι ςασ.  

Θ παροφςα εγγφθςι μασ ιςχφει μζχρι και τθν………………….,  ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραωεί ι μζχρισ ότου 

λάβουμε ζγγραωθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι 

υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε  υπεφκυνα ότι το  ποςό  των  εγγυθτικϊν  μασ  επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςυνυπολογίηοντασ και 

το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε61.     

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραωι) 

 
 

                                                           
60Αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ τον Φ.Π.Α. 
61Ο κακοριςμόσ ανϊτατου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 

2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Βϋ740) απόφαςθ του Τπουργοφ οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ 

υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ  VII 

 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΗ  

(ΕΕΕ)  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΤΟ  Ε Υ  Ω Ρ Α Ϊ Κ Ο  Ε Ν Ι Α Ι Ο  Ε ΓΓ Α Φ Ο  ΣΥ Μ Β Α ΣΗ Σ (Ε Ε Ε Σ)  Ε Ι Ν Α Ι  Α Ν Α  Τ Η Μ Ε Ν Ο  Ξ Ε Χ Ω  Ι ΣΤ Α ,  Ω Σ Α Ν Α Ρ Ο ΣΡ Α Σ Τ Ο  Μ Ε  Ο Σ  Τ Η Σ  

Ρ Α  Ο Υ ΣΑ Σ Δ Ι Α Κ Η  Υ Ξ Η Σ ,  ΣΤ Ο Ν  Η Λ Ε Κ Τ  Ο Ν Ι Κ Ο  Χ Ω  Ο  Τ Ο Υ  Δ Ι Α ΓΩ Ν Ι ΣΜ Ο Υ  ΣΤ Ο  Ε ΣΗ Δ Η Σ ,  ΣΕ  Μ Ο  Φ Η  Α  Χ Ε Ι Ο Υ  .pdf Κ Α Ι  ΣΕ  

Μ Ο  Φ Η  Α  Χ Ε Ι Ο Υ  .X M L  
 
1. Μζρθ και Ενότθτεσ του ΕΕΕΣ 
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα μζρθ και ενότθτεσ:  
Μζροσ I: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία προμικειασ και τθν ανακζτουςα αρχι 
Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα  
        Ενότθτα Α:  Ρλθροωορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό ωορζα 
        Ενότθτα Β:  Ρλθροωορίεσ ςχετικά με τουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ ωορζα 
        Ενότθτα Γ:   Ρλθροωορίεσ ςχετικά μετθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 
        Ενότθτα Δ:  Ρλθροωορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικον. ωορζασ 
Μζροσ III:  Λόγοι αποκλειςμοφ 
        Ενότθτα Α: Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ  
        Ενότθτα Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ  
        Ενότθτα Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αωερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμωερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα  
Ενότθτα Δ: Αμιγϊσ Εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ  
Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
        Ενότθτα Α: Καταλλθλότθτα.  
        Ενότθτα Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  
        Ενότθτα Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα.  
        Ενότθτα Δ: Συςτιματα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  
Μζροσ V:  Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων (δεν απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ 
του εν λόγω πεδίου ςε ανοικτι διαδικαςία) 
Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 
 
2. Ρωσ υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τουσ οικονομικοφσ φορείσςτο πλαίςιο διαγωνιςμϊν που διενεργοφνται μζςω του 
ΕΣΗΔΗΣ 
Οι οικονομικοί ωορείσ οωείλουν να υποβάλουν με τθν προςωορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπωσ αυτό ζχει 
οριςτεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/τουσ ανακζτοντεσ ωορείσ ςτθ διακιρυξθ (ιτοι είτε ςτο κείμενο αυτισ είτε ςτο 
ξεχωριςτό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ) ςε μορωι pdf,θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθ διακιρυξθ.  

2.1 Για τθ ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί ωορείσ προτείνεται να χρθςιμοποιιςουν 
το αναρτθμζνο από τθν ανακζτουςα αρχι επικουρικό αρχείο XML, προκειμζνου να εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ 
τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε μορωι αρχείου PDF, το οποίο και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον 
θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Σθμειϊνεται το εξισ:  
Το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΣ επιλζγοντασ το κουμπί «Εκτφπωςθ». Θ εκτφπωςθ κα πρζπει να 
ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF printer), ιτοι λογιςμικό, εγκατεςτθμζνο ςτον θλεκτρονικό 
υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το 
δρομολογεί ςε ωυςικό εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ λειτουργία αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί εγγενϊσ από ωυλλομετρθτι 
διαδικτφου, όπωσ π.χ. GoogleChrome, ι από εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ. CutePDF.  

2.2 Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου .xml ςτον χϊρο του διαγωνιςμοφ, οι 
οικονομικοί ωορείσ μποροφν να προςωεφγουν απ’ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δθμιουργοφν το EΕΕΣ, να ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα 
δεδομζνα που αωοροφν τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και αναωζρονται ςτθ διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ 
απαντιςεισ και να το εκτυπϊνουν ςε μορωι .pdf προκειμζνου να το υπογράψουν ψθωιακά και να το υποβάλλουν ςτον 
ςχετικό διαγωνιςμό. 





 

 

Σελίδα 102 

 

2.3Ο οικονομικόσ ωορζασ, ο οποίοσ ςυμμετζχει μόνοσ του (αυτοτελϊσ) ςτθν παροφςα διαδικαςία ςυμπλθρϊνει και 
υποβάλλει ζναΕΕΕΣ.   

2.4 Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά από κάκε 
μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.5 Ωωριςτό ΕΕΕΣ υποβάλλεται υποχρεωτικά, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνοαπό τρίτουσ ωορείσ και ςτθν 
περίπτωςθ που ο οικονομικόσ ωορζασ ι ζνωςθ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ αυτϊν. 
 
Οι τρίτοι φορείσ ςυμπλθρϊνουν το ΕΕΕΣ θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο ωσ εξισ: 
Α. Στο Μζροσ ΙΙ «Ρλθροωορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό ωορζα», ςυμπλθρϊνονται μόνο οι πλθροωορίεσ που 
απαιτοφνται ςτισ ενότθτεσ Α «Ρλθροωορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό ωορζα» και Β «Ρλθροωορίεσ ςχετικά με τουσ 
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ ωορζα»  
Β.   Στο Μζροσ ΙΙΙ «Λόγοι αποκλειςμοφ» ςυμπλθρϊνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ πλθροωορίεσ  
Γ. Στο Μζροσ ΙV «Κριτιρια Επιλογισ» ςυμπλθρϊνονται κατά περίπτωςθ οι πλθροωορίεσ των κριτθρίων (των παραγράωων 
2.2.5 – 2.2.6  τθσ παροφςασ), ςτον οποίο ςτθρίηεται ο υποψιωιοσ οικονομικόσ ωορζασ.  
Δ.  Θ ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ ολοκλθρϊνεται με το Μζροσ VΙ «Τελικζσ Δθλϊςεισ» όπου δθλϊνεται θ ακρίβεια και θ 
ορκότθτα των ςτοιχείων, όπωσ αναωζρεται ςτο εν λόγω Μζροσ.    
Το/Τα ΕΕΕΣ του/των τρίτου/ωνςυνυποβάλλεται/ονται από τον προςωζροντα οικονομικό ωορζα εντόσ του υποωακζλου 
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ/Τεχνικι Ρροςωορά». 
2.6 Ωωριςτό ΕΕΕΣ υποβάλλεται υποχρεωτικά, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο από τρίτουσ 
ωορείσ και ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ ωορζασ προτίκεται να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ υπό μορωι 
υπεργολαβίασ. 
 
Ο υπεργολάβοσ, επίςθσ, ςυμπλθρϊνει το ΕΕΕΣ θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο ωσ εξισ: 
Α. Στο Μζροσ ΙΙ «Ρλθροωορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό ωορζα», ςυμπλθρϊνονται μόνο οι πλθροωορίεσ που 
απαιτοφνται ςτισ ενότθτεσ Α «Ρλθροωορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό ωορζα» και Β «Ρλθροωορίεσ ςχετικά με τουσ 
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ ωορζα»  
Β.   Στο Μζροσ ΙΙΙ «Λόγοι αποκλειςμοφ» ςυμπλθρϊνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ πλθροωορίεσ. 
Το ΕΕΕΣ του υπεργολάβουςυνυποβάλλεται από τον προςωζροντα οικονομικό ωορζα εντόσ του υποωακζλου 
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ/Τεχνικι Ρροςωορά». 
 
3. Υπογραφι Ε.Ε.Ε.Σ. 
Α. Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να υποβάλλονται 
προςφορζσ.  
Β. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα ωυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ ωορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, 
απαιτείται θ δζςμευςι τουσ μζςω του ΕΕΕΣ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό τουσ οι καταςτάςεισ αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Υποβάλλεται ζνα ΕΕΕΣ, το οποίο είναι δυνατό να ωζρειμόνο τθν θλεκτρονικι υπογραωι 
του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ ωορζα για το ςφνολο των ωυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν.
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Γ. Ϋσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ ωορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον 
καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ προςωοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο 
ωυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό ωορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ ωορζα.  Εξακολουκεί να υωίςταται θ δυνατότθτα να 
υπογράωεται το ΕΕΕΣ από το ςφνολο των ωυςικϊν προςϊπων που αναωζρονται ςτα τελευταία δφο εδάωια του άρκρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016 
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Ρ Α  Α  Τ Η Μ Α      X 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 
ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το ωυςικό πρόςωπο που 

υπογράωει τθν προςωορά ωσ Ρροςωζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςωζροντοσ, ότι το ίδιο ι και τρίτοι, 

κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ ωακζλουσ τθσ 

προςωοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του 

παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το ωυςικό πρόςωπο το οποίο είναι το ίδιο Ρροςωζρων ι Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ 

Ρροςωζροντοσ. 

ΙΙ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Ψακζλου Ρροςωοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ, θ 

προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου υποχρεϊςεων τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςωάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Τα δεδομζνα ταυτοπροςωπίασ 

και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για τθν ενθμζρωςθ των Ρροςωερόντων 

ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν. 

ΙΙΙ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:  

(α) Ψορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για 

λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, Ωειριςτζσ του 

Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε περίπτωςθ 

του απορριτου. 

(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι ωορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο πλαίςιο 

των αρμοδιοτιτων τουσ. 

(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαωάνειασ και του δικαιϊματοσ 

προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, ςφμωωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν, για μελλοντικοφσ ωορολογικοφσ-

δθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ νομοκεςία, 

εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαωορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναωορικά 

με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. Μετά τθ λιξθ των ανωτζρω 

περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζωονται. 

V.Το ωυςικό πρόςωπο που είναι είτε Ρροςωζρων είτε Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Ρροςωζροντοσ, μπορεί να 

αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το αωοροφν, 

απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςωάλιςθ του απόρρθτου 

και τθσ αςωάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από τυχαία ι ακζμιτθ 

καταςτροωι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε και κάκε 

άλλθσ μορωι ακζμιτθ επεξεργαςία. 
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