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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης εργασιών απομάκρυνσης 

αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων και περιορισμού της περιβαλλοντικής ζημίας 

σε ρυπασμένους χώρους που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων 

αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, 

ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/ 30.05.1997) 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/ 14.04.2014) σε συνδυασμό 

με το άρθρο 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/ 11.05.2015) 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/ 11.05.2015) 

«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/ 21.02.2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση 

του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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4. Το Π.Δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/A/27-12-

2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Το N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 

6. Το Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής 

αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις 

του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22.12.2016) 

7. Το Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07.11.2000) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 

8. Το Ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

9. Το Ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 

αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63/Α/05-05-2010) 

10. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

11. Το Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-

2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

12. Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις.» (ΦΕΚ 204/Α/ 15.09.2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

13. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 120/Α/ 29.05.2013) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

14. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

167/Α/23.07.2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

15. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/ 28.06.2014) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

16. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) 

17. Το Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/ 23.03.2015) 

18. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/ 05.08.2016) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

19. Το Π.Δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών 

στο περιβάλλον – Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 190/Α/29.09.2009) 
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20. Την ΚΥΑ Η.Π 13588/725/06 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων 

αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα 

απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων 

αποβλήτων» (Β΄604)» (ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006) 

21. Την ΚΥΑ υπ’ αριθ. οικ. 62952/5384 «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων 

Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015.» (ΦΕΚ 4326/Β/ 30.12.2016) 

22. Την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. 56902/2015 Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 1924/Β/ 02.06.2017) 

23. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

24. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 886/ 12.12.2016 απόφαση υπουργού εκδοθείσα από το Συντονιστικό 

Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας με την οποία εγκρίνεται και διαβιβάζεται στο Πράσινο Ταμείο πίνακας αξιολόγησης 

των αιτημάτων που υποβλήθηκαν από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στο ΣΥΓΑΠΕΖ και 

αφορούν στην ένταξη έργων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας από ανεξέλεγκτες 

αποθέσεις αποβλήτων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΝ 

«Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος για το έτος 2016» (άξονας προτεραιότητας 2, δράση 

«Αντιμετώπιση αυθαιρεσίας φυσικού περιβάλλοντος») προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Πράσινου Ταμείου να εγκρίνει τη χρηματοδότησή τους (αρ. πρωτ. Δ/νσης ΠΕΧΩΣ 

106372/7378/ 16-12-2016) 

25. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 244/ 05.04.2017 έγγραφο του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης 

Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με το οποίο 

διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής η Υπουργική Απόφαση έγκρισης χρηματοδοτικού προγράμματος του 

Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα στο έτος 2017» με 

αντικείμενο τη συνέχιση της χρηματοδότησης για το 2017 των έργων που είχαν ενταχθεί σε 

χρηματοδοτικά προγράμματα προηγούμενων ετών του Πράσινου Ταμείου (αρ. πρωτ. Δ/νσης 

ΠΕΧΩΣ 33579/1696/ 21-04-2017) 

26.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 564/ 14.07.2017 έγγραφο του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης 

Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με το οποίο 

διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου η οποία αφορά στην ένταξη έργων 

απομάκρυνσης «ανεξέλεγκτων αποθέσεων» στον άξονα προτεραιότητας Ι «Δράσεις 

διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος» του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου 

Ταμείου «Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2017» (αρ. πρωτ. Δ/νσης ΠΕΧΩΣ 

60801/3384/ 20-07-2017) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Τη διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού σε ευρώ με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής 

για την επιλογή αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης εργασιών 
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απομάκρυνσης αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων και περιορισμού της 

περιβαλλοντικής ζημίας σε ρυπασμένους χώρους που βρίσκονται εντός των 

γεωγραφικών ορίων αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

2. Το συμβατικό αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης διαιρείται στα ακόλουθα τμήματα 

(με δυνατότητα ανάθεσης ανά τμήμα):  

Τμήμα Α: Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων και 

περιορισμού της περιβαλλοντικής ζημίας σε δύο ρυπασμένους χώρους που 

βρίσκονται στην Ανατολική Αττική στο Δήμο Παιανίας εκτιμώμενης αξίας 

130.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

Τμήμα Β: Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων και 

περιορισμού της περιβαλλοντικής ζημίας σε ρυπασμένους χώρους που 

βρίσκονται στη Δυτική Αττική εκτιμώμενης αξίας 32.000 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

Τμήμα Γ: Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων και 

περιορισμού της περιβαλλοντικής ζημίας σε ρυπασμένο χώρο στη θέση 

«Πέτρα Εβραίου» στο Δήμο Φυλής, εκτιμώμενης αξίας 300.000 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

Τμήμα Δ: Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων 

(μία φιάλη με ουσία υπό πίεση) από σημείο στη Δυτική Αττική, στον 

Ασπρόπυργο, εκτιμώμενης αξίας 37.000 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 

3. Προσφορές γίνονται δεκτές για ένα ή για περισσότερα τμήματα ή και για τα πέντε 

τμήματα και όχι για μέρος αυτών. 

4. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται ως εξής:  

- για το Τμήμα Α από την υπογραφή της σύμβασης και για τρεις (3) μήνες 

- για το Τμήμα Β από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο (2) μήνες 

- για το Τμήμα Γ από την υπογραφή της σύμβασης και για εννέα (9) μήνες 

- για το Τμήμα Δ από την υπογραφή της σύμβασης και για τρεις (3) μήνες 

5. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή). Για τη σύγκριση των προσφορών θα ληφθεί 

υπόψη η προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α.. 

6. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 499.000 € (τετρακοσίων 

εννενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 402.419,35, ΦΠΑ: 96.580,64) και θα βαρύνει το 

Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

7. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημέρών προσμετρούμενων από την 

επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 
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8. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία 35 ημερών, 

από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκης Ένωσης. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 

οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι και την Τετάρτη 22.11.2017 και ώρα 

15.00, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο Ν. 4412/2016, στο άρθρο 15 της Υ.Α. 56902/2015 Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 1924/Β/ 02.06.2017) και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

9. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ 

20.10.2017 18.11.2017 

Παρασκευή 

24.11.2017 και ώρα 

15:00 (03:00 μ.μ.) 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς 

και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται 

αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και την Υ.Α. 56902/2015 «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 1924/Β/ 02.06.2017). 

10. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά την Πέμπτη 

30.11.2017 και ώρα 11.00 π.μ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

11. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα 

Διακήρυξη ως και τα Παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος 

αυτής. 

12. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της Διακήρυξης, 

στην ελληνική γλώσσα, φέροντα ψηφιακή υπογραφή, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (στο διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 

διαγωνισμού) μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

της προθεσμίας που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών και θα απαντηθούν 

το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας που 

έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. 
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13. Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος 

διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία 

της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, 

ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς και οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων 

ερωτημάτων εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

14. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με 

τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της 

ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω ανάγκη παροχής 

υπηρεσίας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης 

εξ’ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με 

ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ’ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα 

αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους 

του υποψηφίου των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην 

παρούσα, στο σύνολό τους. 

15. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των 

Προσφορών από τους υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ’ ονόματος τους, τους βαρύνουν 

εξ’ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες. 

16. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α΄ παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 

4412/2016, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 

17. Δημοσίευση διακήρυξης: 

Α) Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στις 24.10.2017 στον 

ημερήσιο τύπο (σε 2 οικονομικές εφημερίδες) 

Β) Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα διαδιβαστεί με ηλεκτρονικά μέσα στις 18.10.2017, 

ημέρα Τετάρτη, στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η 

οποία και θα τη δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Γ) Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΚΗΜΔΗΣ) 

Δ) Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 

Ε) Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής με ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.apdattikis.gov.gr/ καθώς και στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr  

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή 

(Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής). 

18. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι 

παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη 

πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν 

εγγράφως στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και να ζητήσουν νέο πλήρες 
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αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το 

αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

19. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, ηλεκτρονικά, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και στο άρθρο 19 της υπ’ 

αριθμ. 56902/2015 Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 1924/Β/ 

02.06.2017). 

20. Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής, Μεσογείων 239, 15451 Νέο Ψυχικό, τηλ. 2103725756, 2103725766 και 

2103725771, φαξ 2103725770. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης εργασιών απομάκρυνσης 

αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων και περιορισμού της 

περιβαλλοντικής ζημίας σε χώρους ρυπασμένους από 

επικίνδυνα απόβλητα που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών 

ορίων αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

(CPV: 90523000-9). 

Το συμβατικό αντικείμενο διαιρείται στα ακόλουθα τμήματα: 

Τμήμα Α: Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης αποθέσεων 

επικίνδυνων αποβλήτων και περιορισμού της περιβαλλοντικής 

ζημίας σε ρυπασμένους χώρους που βρίσκονται στην 

Ανατολική Αττική εκτιμώμενης αξίας 104.838,71 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

Τμήμα Β: Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης αποθέσεων 

επικίνδυνων αποβλήτων και περιορισμού της περιβαλλοντικής 

ζημίας σε ρυπασμένους χώρους που βρίσκονται στη Δυτική 

Αττική εκτιμώμενης αξίας 25.806,45 € πλέον Φ.Π.Α. 

Τμήμα Γ: Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης αποθέσεων 

επικίνδυνων αποβλήτων και περιορισμού της περιβαλλοντικής 

ζημίας σε ρυπασμένο χώρο στη θέση «Πέτρα Εβραίου στη 

Δυτική Αττική εκτιμώμενης αξίας 241.935,48 € πλέον Φ.Π.Α. 

Τμήμα Δ: Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης αποθέσεων 

επικίνδυνων αποβλήτων (φιάλη με ουσία υπό πίεση) από 

σημείο στη Δυτική Αττική εκτιμώμενης αξίας 29.838,71 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  

 

Συνολική: 499.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Επιμερίζεται στα τμήματα ως εξής: 

Τμήμα Α: 130.000,00 € 

Τμήμα Β: 32.000,00 € 

Τμήμα Γ: 300.000,00 € 

Τμήμα Δ: 37.000,00 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Χρηματοδοτικά Προγράμματα με τίτλους «Συνεχιζόμενα προς 

χρηματοδότηση έργα στο έτος 2017» (Φυσικό Περιβάλλον, 

Ενταγμένα με το Δ.Σ. 114.8 Α.Π. 2 Αντιμετώπιση αυθαιρεσίας 

φυσικού περιβάλλοντος - απομάκρυνση αποβλήτων) και 

«Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2017» (Άξονας 

Προτεραιότητας Ι «Δράσεις διαχείρισης φυσικού 

περιβάλλοντος») 
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Σχετικές Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 

Ταμείου υπ’ αρ. 115.2/2017 (ΑΔΑ: 7ΥΕΓ46Ψ844-ΜΧΝ) και 

121.13/2017 (ΑΔΑ: 6ΔΠΩ46Ψ844-6Φ4) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

- για το Τμήμα Α από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης και για τρεις (3) μήνες 

- για το Τμήμα Β από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης και για δύο (2) μήνες 

- για το Τμήμα Γ από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης και για εννέα (9) μήνες 

- για το Τμήμα Δ από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης και για τρεις (3) μήνες 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

20.10.2017 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Παρασκευή 24.11.2017 και ώρα 15:00 (03:00 μ.μ.) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

30.11.2017 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κατεχάκη 56 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 11525 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL3 

Τηλέφωνο 2103725748, 2103725771, 2103725766, 

2103725756 

Φαξ 2103725770 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  pexo@attica.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού 

Σχεδιασμού, Μεσογείων 239 & Παρίτση, Τηλ.: 

2103725756, 2103725766, 2103725771, Fax: 

2103725770, pexo@attica.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http://www.apdattikis.gov.gr/ 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και ανήκει στην Κεντρική 

Διοίκηση. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

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

ηλεκτρονική πρόσβαση στις διευθύνσεις (URL): 1) μέσω της διαδικτυακής πύλης του 
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Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr και 2) μέσω του 

ιστότοπου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.apdattikis.gov.gr/ 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 

www.promitheus.gov.gr 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες (συμπληρωματικές πληροφορίες) είναι διαθέσιμες από την 

προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο. Η δαπάνη 

βαρύνει πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Πράσινου Ταμείου του οικονομικού 

έτους 2017. 

Το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης έχει ενταχθεί στα Χρηματοδοτικά Προγράμματα 

του Πράσινου Ταμείου με τίτλους «Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα στο έτος 2017» 

(Φυσικό Περιβάλλον, Ενταγμένα με το Δ.Σ. 114.8 Α.Π. 2 Αντιμετώπιση αυθαιρεσίας φυσικού 

περιβάλλοντος - απομάκρυνση αποβλήτων, ΚΑΕ 2269, 2279, 2329, 9119, 9422, 9899) και 

«Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2017» (Άξονας Προτεραιότητας Ι «Δράσεις 

διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος», ΚΑΕ 2269, 2279, 9899) με τις σχετικές Αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου υπ’ αρ. 115.2/2017 (ΑΔΑ: 7ΥΕΓ46Ψ844-

ΜΧΝ) και 121.13/2017 (ΑΔΑ: 6ΔΠΩ46Ψ844-6Φ4) αντίστοιχα. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης εργασιών απομάκρυνσης 

αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων και περιορισμού της περιβαλλοντικής ζημίας σε 

χώρους ρυπασμένους από επικίνδυνα απόβλητα που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών 

ορίων αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90523000-9 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

Τμήμα Α: Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων και 

περιορισμού της περιβαλλοντικής ζημίας σε δύο ρυπασμένους χώρους που 

βρίσκονται στην Ανατολική Αττική στο Δήμο Παιανίας εκτιμώμενης αξίας 

130.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (104.838,71 € πλέον Φ.Π.Α.). Η 

εκτιμώμενη ποσότητα των προς απομάκρυνση αποβλήτων ανέρχεται σε 100 m3. 
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Τμήμα Β: Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων και 

περιορισμού της περιβαλλοντικής ζημίας σε ρυπασμένους χώρους που 

βρίσκονται στη Δυτική Αττική εκτιμώμενης αξίας 32.000 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (25.806,45 € πλέον Φ.Π.Α.). Η συνολική 

ποσότητα των προς απομάκρυνση επικινδύνων αποβλήτων εκτιμάται ότι 

ανέρχεται σε 26 τόνους περίπου. 

Τμήμα Γ: Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων και 

περιορισμού της περιβαλλοντικής ζημίας σε ρυπασμένο χώρο στη θέση «Πέτρα 

Εβραίου» στο Δήμο Φυλής, εκτιμώμενης αξίας 300.000 € συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. (241.935,48 € πλέον Φ.Π.Α.). Η συνολική ποσότητα των προς 

απομάκρυνση επικινδύνων αποβλήτων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 420 τόνους 

περίπου. 

Τμήμα Δ: Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων (μία 

φιάλη με ουσία υπό πίεση) από σημείο στη Δυτική Αττική, στον Ασπρόπυργο, 

εκτιμώμενης αξίας 37.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (29.838,71 € 

πλέον Φ.Π.Α.). 

Προσφορές γίνονται δεκτές για ένα ή για περισσότερα τμήματα ή και για τα τέσσερα 

τμήματα και όχι για μέρος αυτών. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (όλων των τμημάτων) ανέρχεται στο ποσό των 

499.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 402.419,35 

ΦΠΑ: 96.580,64). 

Η διάρκεια της Σύμβασης για το κάθε Τμήμα ορίζεται ως εξής:  

- για το Τμήμα Α από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού (σύμβασης) και για 

τρεις (3) μήνες 

- για το Τμήμα Β από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού (σύμβασης) και για 

δύο (2) μήνες 

- για το Τμήμα Γ από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού (σύμβασης) και για 

εννέα (9) μήνες 

- για το Τμήμα Δ από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού (σύμβασης) και για 

τρεις (3) μήνες 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει της τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
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• του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 

του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 

άρθρου 1,  

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

• του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

• του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

• του ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 

λοιπές διατάξεις»  

• του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

• του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα»,  

• του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία»,  

• του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

• της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»  

• της με αρ. 56902/215/2017 (Β' 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).»  

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

• της ΚΥΑ Η.Π 13588/725/06 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων 

αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα 

απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 

επικίνδυνων αποβλήτων» (Β΄604)» (ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006) 
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• της ΚΥΑ υπ’ αριθ. οικ. 62952/5384 «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων 

Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015.» (ΦΕΚ 4326/Β/ 

30.12.2016) 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24.11.2017, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 15.00. 

Η διαδικασία (αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 30.11.2017, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στις 18.10.2017 

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δημοσιευθεί.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η παρούσα Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται ακόμη και στη διαδικτυακή 

πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr.. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, 

σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 

της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον 

ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστότοπο της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL) www.apdattikis.gov.gr.. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και 

τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

της αρμοδιότητάς τους. 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

ΑΔΑ: 6ΖΕΤΟΡ1Κ-ΔΞ6





Σελίδα 19 από 90 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

• η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

• η παρούσα Διακήρυξη με τα εξής Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής: 

Παράρτημα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

Σύμβασης 

Παράρτημα ΙΙ – ΕΕΕΣ 

Παράρτημα ΙΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Παράρτημα ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

Παράρτημα V – Σχέδιο Σύμβασης 

• το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

• το Σχέδιο της σύμβασης 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 

εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 

συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, 

ηλεκτρονικά, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 

απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο 

είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται.  
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 

ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση 

όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 

προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α΄188).  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 

που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 

επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 

μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 

κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από 

ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 

που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης 

είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 

προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με 

την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο 

κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
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2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 

αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους 

στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 

ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 

απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 

πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 

μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 

και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 

εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό 

της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα ΙV. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 

να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Λόγοι Αποκλεισμού - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 

είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

ΑΔΑ: 6ΖΕΤΟΡ1Κ-ΔΞ6





Σελίδα 22 από 90 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς.  

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής για χρηματικό ποσό το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 2% επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για το κάθε τμήμα μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και καθορίζεται ως εξής για το 

κάθε τμήμα για το οποίο υποβάλλεται προσφορά: 

- για προσφορά που θα αφορά το Τμήμα Α: δύο χιλιάδες ευρώ (2000,00 €) 

- για προσφορά που θα αφορά το Τμήμα Β: πεντακόσια δέκα ευρώ (510,00 €) 

- για προσφορά που θα αφορά το Τμήμα Γ: τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (4800,00 €) 

- για προσφορά που θα αφορά το Τμήμα Δ: πεντακόσια εννενήντα ευρώ (590,00 €) 

Υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 

εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 

απόφασης επ’ αυτών, και  
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2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 

κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 

στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.7, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 

μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για 

ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 

166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
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την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 

έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε 
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μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 

μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της 

παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα 

συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη 

συγκεκριμένη διαδικασία.  

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 

πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 

περιπτώσεις. 
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2.2.3.5. Οικονομικός φορέας στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 

του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 

από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι να ασκούν δραστηριότητα συλλογής και 

μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. 

Ειδικότερα απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού: 

- Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους όπως περιγράφεται στο 

Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών 

φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες που 

προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ., ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 

περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι 

στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

- Οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν α) άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων 

αποβλήτων και β) σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρεία αποθήκευσης ή διάθεσης ή 

αξιοποίησης επικινδύνων αποβλήτων ή (αντί για σύμβαση) να διαθέτει ο ίδιος ο 

προσφέρων οικονομικός φορέας άδεια αποθήκευσης ή διάθεσης ή αξιοποίησης 

επικινδύνων αποβλήτων. 

 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα πεδία στο ΕΕΕΣ. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να έχουν 

ελάχιστο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών 40.000 € για τα έτη 2014, 2015 και 2016.  

Ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να καλύπτεται από εν ισχύ Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κάλυψης επαγγελματικών 

κινδύνων (Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης) για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη 

για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας 

σύμβασης. Σε περίπτωση που το ανωτέρω Συμβόλαιο λήγει εντός του χρονικού 

διαστήματος της ισχύος της παρούσας σύμβασης, δεσμεύονται να το ανανεώσουν πριν τη 

λήξη ισχύος του. 

 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα πεδία στο ΕΕΕΣ. 
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας τριετίας να έχουν εκτελέσει ορθά και ολοκληρωμένα τουλάχιστον 

μία σύμβαση παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου (απομάκρυνση (συλλογή και 

μεταφορά) επικίνδυνων αποβλήτων) με παραλήπτη δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν το αντίστοιχο πεδίο στο ΕΕΕΣ. 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 

αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 

της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Ειδικά, όσον 

αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί 

φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα 

εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 

ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 

κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 

στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η εκτέλεση των εργασιών απομάκρυνσης (συλλογής και μεταφοράς) επικίνδυνων 

αποβλήτων γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής 

και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση 

οικονομικών φορέων, από τον συμμετέχοντα στην ένωση αυτή που διαθέτει την άδεια 

συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων. 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 

σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την 

υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το 

άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 
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βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 

συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Παραρτήματος 1 του Κανονισμού.  

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την 

υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά 

τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της παρούσας, οι φορείς 

στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών 

που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 

2.2.4 - 2.2.7). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 

οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 

οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 

λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 

δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 

σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά 

και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά 

τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα 

μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 

φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,  
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή όπου το 

έγγραφο αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 

2.2.3.1, το έγγραφο μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 

2.2.3.1. 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται 

από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει 

ότι κατά την ημερομηνία της ειδοποίησης τους για υποβολή των δικαιολογητικών, είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

τους καθώς και υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ψηφιακά 

υπογεγραμμένη, στην οποία θα αναφέρονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές και θα βεβαιώνει υπεύθυνα ότι δεν έχει σε 

κανένα άλλο οργανισμό υποχρέωση καταβολής εισφορών. Ειδικότερα στην περίπτωση 

που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα η υπεύθυνη δήλωση 

αφορά οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους πιστοποιητικό ή όπου το 

πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 

2.2.3.2 και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2.2.3.2 και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
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επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 

σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για 

την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς όταν 

τους ζητηθεί προσκομίζουν: 

α) Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων και Σύμβαση με αδειοδοτημένη 

εταιρεία αποθήκευσης ή διάθεσης ή αξιοποίησης επικινδύνων αποβλήτων ή (αντί της 

σύμβασης) την άδεια αποθήκευσης ή διάθεσης ή αξιοποίησης επικινδύνων αποβλήτων που 

διαθέτει ο ίδιος ο προσφέρων οικονομικός φορέας 

β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το 

οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά 

τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 

απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. Οι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

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

2.2.5 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς όταν τους ζητηθεί προσκομίζουν: 

- Οποιαδήποτε κατάλληλα έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα, ότι δηλαδή ο ελάχιστος γενικός 

ετήσιος κύκλος εργασιών του είναι 40.000 € για τα έτη 2014, 2015 και 2016 (π.χ. 

ισολογισμούς των ετών 2014, 2015 και 2016).  

- εν ισχύ Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων (Ασφαλιστήριο 

Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης) για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη για υλικές ζημιές και 

σωματικές βλάβες καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση που 

το ανωτέρω Συμβόλαιο λήγει εντός του χρονικού διαστήματος της ισχύος της παρούσας 

σύμβασης, δεσμεύονται να το ανανεώσουν πριν τη λήξη ισχύος του. 

 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν κατάλογο συμβάσεων (τουλάχιστον μίας) παροχής υπηρεσιών 

απομάκρυνσης (συλλογής και μεταφοράς) επικίνδυνων αποβλήτων, με παραλήπτη δημόσιο 

ή ιδιωτικό φορέα, της τελευταίας τριετίας, στον οποίο θα αναφέρονται το αντικείμενο της 

σύμβασης και ο παραλήπτης της υπηρεσίας. Ο κατάλογος, προς απόδειξη της ανάθεσης 

καθώς και της ορθής και ολοκληρωμένης εκτέλεσης των συμβάσεων, θα συνοδεύεται: 
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- αν ο παραλήπτης είναι δημόσιος φορέας από πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης 

και ολοκλήρωσης των σημαντικότερων εργασιών της σύμβασης εκδοθέντα από την 

αρμόδια αρχή 

- άν ο παραλήπτης είναι ιδιωτικός φορέας, με αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις της 

παραλήπτριας εταιρείας ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα, από τα οποία προκύπτει η ορθή 

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων εργασιών της σύμβασης 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 

κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 

να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 

το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.), τυχόν τρίτοι, στους 

οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 

μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 

προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 

οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 

κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν 

να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 

των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 

στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 

οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά 

τεκμήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες 

καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 

από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 

εγγραφής τους.  

Β.9. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 

στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 

4412/2016. 

Β.10. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη 

διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των 

φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.  
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Γ. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των πιστοποιητικών που αναφέρονται 

ανωτέρω δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν 

ημερομηνία έκδοσης εντός τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία της σχετικής 

ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ομοίως και οι 

ένορκες βεβαιώσεις μπορούν να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου τριμήνου πριν 

από την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης. 

Δ. Αναφορικά με τα έγγραφα που υποβάλλονται ως αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά 

τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων δηλαδή ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων 

ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες 

και τους φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014. Σημειωτέον 

ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. 

πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση 

υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: δηλαδή ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι 

αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 

Δικηγόρων (ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 

απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι 

οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες 

διακρατικές συμφωνίες. 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: δηλαδή ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 

υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ 

της Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά τμήμα.  
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Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 

ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως 

πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 

37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από 

έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 

άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 

της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 

ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 

ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 

στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 

προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
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(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται 

η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 

πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 

σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις 

που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην 

συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 

ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 

στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού 

αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 

νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι 

δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, 

ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω 

του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 

ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 

αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 

αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 

ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 

σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 

ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που 

φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία 

και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια 
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και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 

αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 

εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει 

ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 

διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:  

Α. την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις 

παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης και σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος IV και προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  

Β. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του 

ν. 4412/2016. 

Αναλυτικότερα οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν συμπληρωμένο, σε μορφή pdf και 

ψηφιακά υπογεγραμμένο το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί στην παρούσα 

διακήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής (Παράρτημα ΙΙ). Το εν λόγω πρότυπο 

ΕΕΕΣ έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του ΕΕΕΣ, οι 

οικονομικοί φορείς δύνανται να κάνουν χρήση της υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (eESPD) ακολουθώντας την εξής διαδικασία: 

- Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας «κατεβάζει» από το ΕΣΗΔΗΣ το πρότυπο ΕΕΕΣ που 

έχει αναρτηθεί σε μορφή XML, το αποθηκεύει στον Η/Υ του και μεταβαίνει στην 

ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el. Στην ιστοσελίδα αυτή 

επιλέγει «Εισαγωγή ΕΕΕΠ» και τηλεφορτώνει («ανεβάζει») το αρχείο του 

συγκεκριμένου ΕΕΕΠ του διαγωνισμού που τηλεαποθήκευσε («κατέβασε») από το 

ΕΣΗΔΗΣ. 

- Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία 

που έχουν καθοριστεί από τον αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την 

ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. 

- Επιλέγει «Ανασκόπηση» και στη συνέχεια «Λήψη ως PDF» προκειμένου να παράξει το 

συμπληρωμένο ΕΕΕΣ σε μορφή σε μορφή pdf.  

Στη συνέχεια ο οικονομικός φορέας υπογράφει ψηφιακά το αρχείο pdf προκειμένου να το 

συμπεριλάβει στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ 

για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
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Πληροφορίες σχετικά με το ΕΕΕΣ και οδηγίες σχετικά με την υποβολή του είναι 

αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο http://www.promitheus.gov.gr.    

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με τις παραγράφους «Γενικές 

Απαιτήσεις» και «Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, 

περιγράφοντας πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  

Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 

Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 

νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί 

στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 

επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

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

οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης το οποίο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της 

διακήρυξης. 

 

Οι τιμές των προσφορών δεν μπορούν να αναπροσαρμόζονται κατά τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και εάν ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι 

οικονομικοί φορείς δε δικαιούνται κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους στην 

παράταση αυτή να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τροποποιήσουν τους αρχικούς.  

 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 

(υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά» ((υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων 

αρχείων στο σύστημα). Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει 

σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν μπορεί να αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει την ηλεκτρονική 
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οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε 

μορφή pdf. 

 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 

που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή για την υπηρεσία που προσφέρεται ή θέτει όρο αναπροσαρμογής της 

τιμής, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή 

υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

Για το Τμήμα Α: 

Η Οικονομική Προσφορά οφείλει να περιλαμβάνει την τιμή ανά μονάδα μάζας του 

συλλεγόμενου αποβλήτου και συγκεκριμένα την τιμή ανά τόνο (t) αποβλήτου, ήτοι ανά 

1000 χιλιόγραμμα (kg) συλλεγόμενου αποβλήτου, ως εξής: 

Τμήμα Α: Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης 

αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων και 

περιορισμού της περιβαλλοντικής ζημίας σε 

δύο ρυπασμένους χώρους που βρίσκονται 

στην Ανατολική Αττική στο Δήμο Παιανίας 

Αξία χωρίς 

Φ.Π.Α. 
Φ.Π.Α. 

Αξία με 

Φ.Π.Α. 

    

 Η τιμή θα δίδεται σε EΥΡΩ, στρογγυλοποιημένη σε δύο (2) δεκαδικά ψηφία και θα 

αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι 

υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος πρέπει να 

αναφέρεται χωριστά. 

 

Για τη σύγκριση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. (τιμή ανά τόνο (t) 

αποβλήτου, ήτοι ανά 1000 χιλιόγραμμα (kg)). 

Επισημαίνεται ότι θα απορρίπτονται προσφορές οι οποίες είναι υπό αίρεση ή θέτουν όρο 

αναπροσαρμογής της τιμής. Για παράδειγμα θα απορρίπτονται προσφορές που δίδονται 

υπό την αίρεση απομάκρυνσης ορισμένης κατ’ ελάχιστο ποσότητας αποβλήτων (π.χ. θα 

απορρίπτεται προσφορά που αναφέρει ότι η προσφερόμενη τιμή ανά τόνο συλλεγόμενου 

αποβλήτου ισχύει με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον 90 τόνοι αποβλήτου 

προς απομάκρυνση) ή θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής ανάλογα με την ποσότητα 

των προς απομάκρυνση αποβλήτων (π.χ. θα απορρίπτεται προσφορά που αναφέρει ότι η 

προσφερόμενη τιμή ανά τόνο συλλεγόμενου αποβλήτου αυξάνεται κατά 10% σε περίπτωση 

που η ποσότητα των προς απομάκρυνση αποβλήτων είναι μικρότερη των 30 τόνων).  

 

Η μέγιστη ποσότητα αποβλήτων που δεσμεύεται ο προσφέρων να απομακρύνει (βάσει της 

προσφοράς του) προκύπτει από την διαίρεση της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ για το 

Τμήμα Α με την προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ ανά τόνο (t) αποβλήτου ως εξής:  

104.838,71 € 

(τιμή χωρίς ΦΠΑ ανά τόνο (t) αποβλήτου)€/t. 
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Σε περίπτωση που η πραγματική συνολική ποσότητα των προς απομάκρυνση αποβλήτων 

είναι μικρότερη από την προαναφερθείσα μέγιστη ποσότητα ο προσφέρων δεσμεύεται να 

την απομακρύνει στο σύνολό της ενώ σε περίπτωση που η πραγματική συνολική ποσότητα 

των προς απομάκρυνση αποβλήτων είναι μεγαλύτερη από την προαναφερθείσα μέγιστη 

ποσότητα ο προσφέρων δεσμεύεται να απομακρύνει την μέγιστη αυτή ποσότητα 

αποβλήτων (η εκτιμώμενη ποσότητα των προς απομάκρυνση αποβλήτων ανέρχεται σε 100 

m3). 

Για τα Τμήματα Β, Γ και Δ: 

Η Οικονομική Προσφορά οφείλει να περιλαμβάνει τη συνολική τιμή της προσφοράς για 

κάθε τμήμα ξεχωριστά, για το σύνολο του αντικειμένου του τμήματος και όχι για μέρος 

αυτού, ως εξής: 

Τμήμα (Β ή Γ ή Δ) και περιγραφή 

αντικειμένου τμήματος σύμφωνα με την 

παράγραφο 1.3 της παρούσας διακήρυξης 

Αξία χωρίς 

Φ.Π.Α. 
Φ.Π.Α. 

Συνολική 

Αξία με 

Φ.Π.Α. 

    

Η τιμή θα δίδεται σε EΥΡΩ, στρογγυλοποιημένη σε δύο (2) δεκαδικά ψηφία και θα 

αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι 

υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος πρέπει να 

αναφέρεται χωριστά. 

 

Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημέρών προσμετρούμενων από την 

επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 

παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 

συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 

παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
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συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 

πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 

2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά»), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 

«Οικονομική προσφορά»/ τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. 

(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών για την κατακύρωση – Δικαιολογητικά 

κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 

έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της 

παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση 

ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 

φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην διαδικασία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 

ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» την 30.11.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.  

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή (θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς 

των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές) 

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά 

την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 

επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 

οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 

απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και 

βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της 

σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 
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γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 

μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 

αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για 

όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α και β οι 

φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την 

αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως 

άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, 

την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης 

και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 

σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 

τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 

κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 

περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 

γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους 

προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών για την κατακύρωση - Δικαιολογητικά 

κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 

ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα 

ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 

74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας 

διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7 αυτής. 

Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 

ανάδοχο») ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf. Όταν υπογράφονται 
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από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται 

στην αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού 

Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής) και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 

ακριβές αντίγραφο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 

υποβολής τους. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 

παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει 

εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, 

ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι ψευδή ή ανακριβή ή  

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 

(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 

μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 

γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 

πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.7 της 

παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 

κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 

4412/2016. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 

4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 

σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. 

της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 

προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 

πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 

μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 

παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 

ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 

του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη 

κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 

επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, 

γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται 

μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση 

παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 

περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 

σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 

χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 

τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 

4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής 

αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της 

ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή 

προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 

4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο 

της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το 

άρθρο 366 του ν. 4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 

στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 

πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας 

αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν 

όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 
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Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 

του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση 

της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 

372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 

προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν 

διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 

μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 

επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το 

υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της παρούσας Διακήρυξης και τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 

του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με 

το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται 

στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και 

τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 

λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η 

τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους 

δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης των εργασιών συλλογής και μεταφοράς 

επικίνδυνων αποβλήτων σε υπεργολάβους. Η εκτέλεση των εργασιών απομάκρυνσης 

(συλλογής και μεταφοράς) επικίνδυνων αποβλήτων γίνεται υποχρεωτικά από τον ανάδοχο, 

ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων ή στην 

περίπτωση που ανάδοχος είναι μία ένωση οικονομικών φορέων, από τον συμμετέχοντα 

στην ένωση αυτή που διαθέτει την άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων 

αποβλήτων. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα 

αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 

απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 

χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/ δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 

Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 

ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 

υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 

διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά 

μέσα της παραγράφου 2.2.8.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) 

οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 

υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 

σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή 

τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 

δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 

και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  
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4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 

να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 

έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% της 

συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών ήτοι μετά την ολοκλήρωση 

του 100% του συμβατικού αντικειμένου όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα Ι και 

μετά τη σύνταξη πρωτοκόλλου από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής και μετά την προσκόμιση σχετικού τιμολογίου. 

Ειδικά για το συμβατικό αντικείμενο του Τμήματος Α, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που 

ο ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των εργασιών, απομακρύνει ποσότητα αποβλήτων 

μεγαλύτερη από την «μέγιστη ποσότητα αποβλήτων που δεσμεύεται ο ανάδοχος να 

απομακρύνει» η οποία θα υπολογισθεί με τον τρόπο που υποδεικνύεται στο Παράρτημα Ι 

δεν γίνεται δεκτή καμία απαίτησή του για πρόσθετη αμοιβή που υπερβαίνει την 

εκτιμώμενη αξία για το Τμήμα Α η οποία αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη και είναι 

130.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 5 του ν. 4412/2016 (προσκόμιση σχετικού τιμολογίου κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των 

υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 

βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 ν. 4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 

άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
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Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 

εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 

εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 

λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 

προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση 

του για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 

διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 

της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

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

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 

τον ανάδοχο έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 

των όρων των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. 

(Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας 
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και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 

αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε 

φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 

από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, τον 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 

προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των 

ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και 

παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.2 Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης για το κάθε Τμήμα ορίζεται ως εξής:  

- για το Τμήμα Α από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού (σύμβασης) και για 

τρεις (3) μήνες 

- για το Τμήμα Β από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού (σύμβασης) και για 

δύο (2) μήνες 

- για το Τμήμα Γ από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού (σύμβασης) και για 

εννέα (9) μήνες 

- για το Τμήμα Δ από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού (σύμβασης) και για 

τρεις (3) μήνες 

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του 

αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η 

συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα 

αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες 

παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της 

παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής που 

συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί αφού η Επιτροπή παραλαβής ελέγξει ότι έχει 

ολοκληρωθεί το 100% του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης και ότι έχουν τηρηθεί οι 

Γενικές Απαιτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης 
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(συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για υποβολή από τον ανάδοχο της Τεχνικής 

Έκθεσης). 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να 

παραστεί και ο ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 

που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 

γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 

ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν 

λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει 

να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 

απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 

απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί 

σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 

συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με 

την παράγραφο 6 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη 

των σχετικών πρωτοκόλλων.  

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους 

όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 

αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία 

που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 

άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης 

παράδοσης. 
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 

μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

 

Ο  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Χ.Α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

Σύμβασης  

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ανάδοχος (πάροχος των υπηρεσιών) θα αναλάβει την εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης 

αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων και περιορισμού της περιβαλλοντικής ζημίας σε 

χώρους ρυπασμένους από επικίνδυνα απόβλητα που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών 

ορίων αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (CPV: 90523000-9). Το 
αντικείμενο της σύμβασης υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

Τμήμα Α: Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων και 

περιορισμού της περιβαλλοντικής ζημίας σε δύο ρυπασμένους χώρους που 

βρίσκονται στην Ανατολική Αττική στο Δήμο Παιανίας εκτιμώμενης αξίας 

130.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η εκτιμώμενη ποσότητα των προς 

απομάκρυνση αποβλήτων ανέρχεται σε 100 m3. Οι εργασίες απομάκρυνσης 

αποβλήτων του τμήματος Α ολοκληρώνονται είτε με την απομάκρυνση της 

μέγιστης ποσότητας αποβλήτων σε τόνους (t) που δεσμεύεται ο ανάδοχος να 

απομακρύνει, η οποία υπολογίζεται με τον τρόπο που υποδεικνύεται κάτωθι, 

είτε με την πλήρη απομάκρυνση της συνολικής πραγματικής ποσότητα των προς 

απομάκρυνση αποβλήτων από τους δύο ρυπασμένους χώρους σε περίπτωση 

που η πραγματική αυτή ποσότητα είναι μικρότερη της προαναφερθείσας 

μέγιστης. Η μέγιστη ποσότητα αποβλήτων που δεσμεύεται ο ανάδοχος να 

απομακρύνει (βάσει της προσφοράς του) υπολογίζεται με την διαίρεση της 

εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ για το Τμήμα Α με την προσφερόμενη τιμή χωρίς 

ΦΠΑ ανά τόνο (t) αποβλήτου ως εξής:  

104.838,71 € 

(τιμή χωρίς ΦΠΑ ανά τόνο (t) αποβλήτου)€/t. 

Το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται σε τρία δεκαδικά ψηφία.  

Τμήμα Β: Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων και 

περιορισμού της περιβαλλοντικής ζημίας σε ρυπασμένους χώρους που 

βρίσκονται στη Δυτική Αττική εκτιμώμενης αξίας 32.000 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η συνολική ποσότητα των προς 

απομάκρυνση επικινδύνων αποβλήτων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 26 τόνους 

περίπου. 

Τμήμα Γ: Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων και 

περιορισμού της περιβαλλοντικής ζημίας σε ρυπασμένο χώρο στη θέση «Πέτρα 

Εβραίου» στο Δήμο Φυλής, εκτιμώμενης αξίας 300.000 € συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.. Η συνολική ποσότητα των προς απομάκρυνση επικινδύνων 

αποβλήτων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 420 τόνους περίπου. 

Τμήμα Δ: Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων (μία 

φιάλη με ουσία υπό πίεση) από σημείο στη Δυτική Αττική, στον Ασπρόπυργο, 

εκτιμώμενης αξίας 37.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 
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Ειδικά για το αντικείμενο του Τμήματος Γ έχει εκπονηθεί μελέτη εξυγίανσης και 

αποκατάστασης του ρυπασμένου χώρου στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης βάσει της 

οποίας θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες της παρούσας σύμβασης. Η εν λόγω μελέτη θα 

διατίθεται από την αναθέτουσα αρχή. 

Οι θέσεις όπου βρίσκονται οι αποθέσεις αποβλήτων και η περιγραφή τους σύμφωνα με τα 

έγγραφα των αρμόδιων υπηρεσιών που έχουν διεξάγει τις σχετικές αυτοψίες/ ελέγχους, τα 

οποία θα βρείτε αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) 

ως συνημμένα του διαγωνισμού με α/α συστήματος 47120, έχουν ως εξής (ανά τμήμα): 

ΤΜΗΜΑ Α 

α/α ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  

1 

γήπεδο όμορο 

του γηπέδου 

της εταιρείας 

MOΡTEK έναντι 

του Λάτσειου 

Κολλεγίου 

στερεά απόβλητα χρώματος γκρι με 

έντονη οσμή αμμωνίας (μάλλον 

κατατάσσονται στις κατηγορίες 10 

03 04* σκωρίες πρωτοβάθμιας 

επεξεργασίας, 10 03 08* αλατώδεις 

σκωρίες δευτεροβάθμιας 

παραγωγής μεταλεύματος, 10 03 

09* μαύρες επιπλέουσες σκωρίες 

δευτεροβάθμιας παραγωγής 

μεταλεύματος) 

έγγραφα υπ’ αριθ. πρωτ. 

οικ. 851/ 19-05-2017 και 

οικ. 1442/ 11-08-2017 του 

Σώματος Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος, Δόμησης, 

Ενέργειας και Μεταλλείων 

του ΥΠΕΝ (Επιθεώρηση 

Νοτίου Ελλάδος, Τμήμα 

Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος) 

2 

γήπεδο 

πλησίον του 

σταθμού 

διοδίων 

Κορωπίου της 

Αττικής οδού 

(θέση Βίλιζα) 

στερεά απόβλητα χρώματος γκρι με 

έντονη οσμή αμμωνίας (μάλλον 

κατατάσσονται στις κατηγορίες 10 

03 04* σκωρίες πρωτοβάθμιας 

επεξεργασίας, 10 03 08* αλατώδεις 

σκωρίες δευτεροβάθμιας 

παραγωγής μεταλεύματος, 10 03 

09* μαύρες επιπλέουσες σκωρίες 

δευτεροβάθμιας παραγωγής 

μεταλεύματος) 

έγγραφα υπ’ αριθ. πρωτ. 

οικ. 851/ 19-05-2017 και 

οικ. 1442/ 11-08-2017 του 

Σώματος Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος, Δόμησης, 

Ενέργειας και Μεταλλείων 

του ΥΠΕΝ (Επιθεώρηση 

Νοτίου Ελλάδος, Τμήμα 

Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος) 

 

ΤΜΗΜΑ Β 

α/α ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  

1 

θέση Ήμερος 

Τόπος στο 

Δήμο 

Ασπροπύργου 

22-23 παλετοδεξαμενές του 1 κ.μ. 

οι οποίες περιείχαν μαύρου 

χρώματος απόβλητο, 

πετρελαιοειδούς προέλευσης, με 

διαπεραστική οσμή και pH 2-3, 

δύο εκ των δεξαμενών είχαν 

διαρραγεί ενώ ποσότητα 

αποβλήτων είχε ρυπάνει το 

έγγραφα υπ’ αρ. πρωτ. 

30911/ 24-03-2017 και 

120646/ 27-07-2016 της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα 

Ελέγχου, Μετρήσεων και 

Υδροοικονομίας 

Περιβάλλοντος Π.Ε. Δυτικής 
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έδαφος Αττικής) 

2 

τμήμα του 

ρέματος Αγίου 

Γεωργίου στο 

Δήμο 

Ασπροπύργου 

(σημείο με 

συντεταγμένες 

Χ: 0465406 και 

Ψ: 4212334) 

περίπου είκοσι (20) πλαστικά δοχεία 

των 25 λίτρων (κάποια είχαν 

διαρραγεί, άλλα δεν είχαν πώμα) τα 

οποία περιείχαν απόβλητα μαύρου 

χρώματος που είχαν στερεοποιηθεί 

και ανέδυαν χαρακτηριστική 

διαπεραστική οσμή που 

παραπέμπει σε απόβλητα διύλισης 

πετρελαίου και συγκεκριμένα όξινες 

πίσσες, το pH τους βρέθηκε να 

κυμαίνεται γύρω στο 2 

Έγγραφο υπ’ αρ. πρωτ. 

οικ.247437/ 14-12-2015 της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα 

Ελέγχου, Μετρήσεων και 

Υδροοικονομίας 

Περιβάλλοντος Π.Ε. Δυτικής 

Αττικής) 

3 

θέση Μικρό 

Κατερίνι στο 

Δήμο 

Μάνδρας – 

Ειδυλλίας 

(σημείο με 

συντεταγμένες 

38°08΄06,30˝ - 

23°50΄39,83˝) 

απόβλητα λευκού χρώματος τα 

οποία είχαν κυρίως κοκκώδη μορφή 

Έγγραφα υπ’ αρ. πρωτ. 

127100/ 11-07-2016 και 

162903/ 09-09-2016 της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα 

Ελέγχου, Μετρήσεων και 

Υδροοικονομίας 

Περιβάλλοντος Π.Ε. Δυτικής 

Αττικής) 

 

ΤΜΗΜΑ Γ 

α/α ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  

1 

θέση «Πέτρα 

Εβραίου» ή 

«Κιάφα» στους 

πρόποδες του 

όρους Πάρνηθας 

στο Δήμο Φυλής 

απόβλητα πετρελαιοειδούς 

προέλευσης εντός κοιλότητας η 

οποία βρίσκεται πάνω από την 

κοίτη του ρέματος Αγ. Γεωργίου 

Έγγραφο υπ’ αρ. πρωτ. 

18867/ 09-02-2016 της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα 

Ελέγχου, Μετρήσεων και 

Υδροοικονομίας 

Περιβάλλοντος Π.Ε. Δυτικής 

Αττικής) 

 

ΤΜΗΜΑ Δ 

α/α ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  

1 

οικόπεδο στην 

περιοχή Άγιος 

Γεώργιος 

Ασπροπύργου 

κυλινδρικό μεταλλικό 

δοχείο κίτρινου χρώματος 

(φιάλη) το οποίο περιείχε 

αέριο υπό πίεση (χλώριο)  

Έγγραφο υπ’ αρ. πρωτ. ΟΙΚ. 

132297/ 11-07-2016 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα 

Ελέγχου, Μετρήσεων και 

Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος 

Π.Ε. Δυτικής Αττικής) 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

1. Η απομάκρυνση των αποβλήτων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Επιτροπής Παραλαβής μέχρι την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα 
ζυγολόγια και τα έντυπα συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων θα παραδίδονται στην 

Επιτροπή Παραλαβής. 

2. Μόνο για το αντικείμενο των Τμημάτων Α και Β πριν την έναρξη των εργασιών 

απομάκρυνσης αποβλήτων θα πρέπει σε κάθε μία από τις θέσεις όπου βρίσκονται οι 

αποθέσεις αποβλήτων να πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες, χημικές αναλύσεις/ 

δοκιμές των δειγμάτων των απορριφθέντων υλικών και ταυτοποίηση αυτών 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα υλικά ταξινομούνται ως επικίνδυνα απόβλητα με 

βάση τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725 «Μέτρα όροι 

και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 
12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 19396/1546/1997 κοινή 

υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» 

(Β΄604).» (ΦΕΚ383/Β/28-03-06). Συγκεκριμένα θα πρέπει να ληφθεί τουλάχιστον ένα 

δείγμα από κάθε θέση και σε περίπτωση που στην ίδια θέση υπάρχουν απορρίψεις 

αποβλήτων διαφορετικού είδους, με βάση τα μακροσκοπικά τους χαρακτηριστικά, θα 

πρέπει να ληφθεί τουλάχιστον ένα δείγμα από κάθε είδους απόβλητο στην 

συγκεκριμένη θέση. Μετά την πραγματοποίηση των αναλύσεων/ δοκιμών θα 

συνταχθεί για κάθε δείγμα έκθεση αποτελεσμάτων εξέτασης. (Η παρούσα απαίτηση 

δεν ισχύει για τα τμήματα Γ και Δ) 

3. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών απομάκρυνσης των αποβλήτων, ο ανάδοχος θα 

αναλάβει να συντάξει και να υποβάλλει σε τρία αντίγραφα Τεχνική Έκθεση στην οποία 

θα περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:  

- το είδος και η ποσότητα των αποβλήτων που απομακρύνθηκαν 

- πληροφορίες για την τελική τους διάθεση (με ποιον τρόπο έγινε ή πρόκειται να 

γίνει η διάθεσή τους) 

- το κοστολόγιο εργασιών 

- οι εκθέσεις αποτελεσμάτων εξέτασης δειγμάτων που αναφέρονται ανωτέρω 

- οποιοδήποτε άλλο στοιχείο υπάρχει σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

1. Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας θα πρέπει να γίνει πλήρης προσδιορισμός 

των πιθανών κινδύνων και να καθοριστούν λεπτομερώς όλες οι απαραίτητες ενέργειες 

ασφάλειας και προστασίας καθώς και να γίνει εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης 

ώστε να αποφασιστούν και να εκτελεστούν άμεσα οι απαραίτητες περαιτέρω 

ενέργειες. 

2. Να πραγματοποιείται φύλαξη και επιτήρηση του χώρου όπου θα πραγματοποιούνται 

εργασίες καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών. 

3. Να αποκλειστεί ο χώρος όπου θα πραγματοποιούνται πάσης φύσης εργασίες, ώστε να 

μην είναι δυνατή η πρόσβαση από οποιοδήποτε άτομο μη σχετικό με τις εργασίες 
αποκατάστασης. 

4. Σε όλα τα στάδια των εργασιών θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα φορητά φαρμακεία 

πρώτων βοηθειών, καθώς και όλα τα τηλέφωνα άμεσης ανάγκης (Πυροσβεστική 

Υπηρεσία, Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, Αστυνομία, Νοσοκομείο κ.α.). 

5. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα ασφαλείας, ώστε να αποφευχθεί η 

πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος, όπως για παράδειγμα: 
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� να πραγματοποιείται έλεγχος όλου του εξοπλισμού και συνεχής επίβλεψη από 

έμπειρο Χημικό Μηχανικό και από Τεχνικό Ασφαλείας, 

� να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την τήρηση των μέτρων πρόληψης πυρκαγιάς 

και για την ύπαρξη φορητών μέσων πυρόσβεσης και κατάλληλων μέσων ατομικής 
προστασίας για όλο το προσωπικό το οποίο θα απασχοληθεί, 

� να χρησιμοποιείται μόνο αδρανές απορροφητικό υλικό για τον περιορισμό τυχαίας 

διαρροής και για την περισυλλογή του υλικού, το οποίο μετά την τυχόν χρήση του 

θα πρέπει να διαχειρίζεται κατάλληλα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

6. Τα επικίνδυνα απόβλητα θα πρέπει να συσκευαστούν κατάλληλα, και σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία, σε δευτερογενή δοχεία και στη συνέχεια να φορτωθούν σε 

κατάλληλο φορτηγό όχημα της εταιρίας διαχείρισης (συλλογής, μεταφοράς κ.α.) 

επικίνδυνων αποβλήτων. 

7. Να απομακρυνθεί τυχόν ρυπασμένο χώμα από την γύρω από τα επικίνδυνα απόβλητα 

περιοχή. 

8. Όλα τα συλλεγόμενα επικίνδυνα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένου του ρυπασμένου 

χώματος κ.α., να συσκευάζονται σε κατάλληλα μέσα συσκευασίας σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και μέχρι την απομάκρυνσή τους να παραμένουν σε 

απομονωμένο και καλά φυλασσόμενο χώρο. Η απομάκρυνση των αποβλήτων να 

γίνεται από την κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρία. Η εταιρία αυτή θα πρέπει να 

μεταφέρει όλα τα επικίνδυνα υλικά σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση 

διάθεσης / αξιοποίησης επικίνδυνων αποβλήτων. 

9.  Ο προμηθευτής υποχρεούται και θα διαθέτει τον ανάλογο εξοπλισμό και μηχανήματα 

για την εκτέλεση των εργασιών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιηθεί 
εξειδικευμένο προσωπικό για τον καθαρισμό και εξυγίανση των χώρων και να 

λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση του χρησιμοποιούμενου 

προσωπικού κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

10. Ο προμηθευτής θα τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή θα καταβάλει 

τις νόμιμες αποδοχές οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες 

των προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από 

Διαιτητικές Αποφάσεις, θα τηρεί το νόμιμο ωράριο, την ασφαλιστική κάλυψη και τους 

όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. 

11.  Ο προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχημα του προσωπικού που θα 

χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση εργασιών, καθώς και για κάθε ζημιά ή φθορά η 
οποία θα προξενηθεί από το ανωτέρω προσωπικό και τα χρησιμοποιηθέντα μέσα 

καθαρισμού, σε βάρος προσώπων ή πραγμάτων καθώς και των κτιριακών 

εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου. 

12. Το προσωπικό του προμηθευτή θα φέρει ομοιόμορφη φόρμα εργασίας. 

 

Οι ανωτέρω όροι (Γενικές απαιτήσεις και Τεχνικές προδιαγραφές) είναι απαράβατοι και 

προσφορές που δεν τις αποδέχονται ρητά ή έρχονται σε αντίθεση με αυτές θα 

απορρίπτονται. 

Η διάρκεια της Σύμβασης για το κάθε Τμήμα ορίζεται ως εξής:  

- για το Τμήμα Α από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού (σύμβασης) και για 

τρεις (3) μήνες 

- για το Τμήμα Β από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού (σύμβασης) και για 

δύο (2) μήνες 
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- για το Τμήμα Γ από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού (σύμβασης) και για 

εννέα (9) μήνες 

- για το Τμήμα Δ από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού (σύμβασης) και για 

τρεις (3) μήνες 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο. Το αντικείμενο 

της παρούσας διακήρυξης έχει ενταχθεί στα Χρηματοδοτικά Προγράμματα του Πράσινου 

Ταμείου με τίτλους «Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα στο έτος 2017» (Φυσικό 

Περιβάλλον, Ενταγμένα με το Δ.Σ. 114.8 Α.Π. 2 Αντιμετώπιση αυθαιρεσίας φυσικού 

περιβάλλοντος - απομάκρυνση αποβλήτων, ΚΑΕ 2269, 2279, 2329, 9119, 9422, 9899) και 
«Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2017» (Άξονας Προτεραιότητας Ι «Δράσεις 

διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος», ΚΑΕ 2269, 2279, 9899) με τις σχετικές Αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου υπ’ αρ. 115.2/2017 (ΑΔΑ: 7ΥΕΓ46Ψ844-

ΜΧΝ) και 121.13/2017 (ΑΔΑ: 6ΔΠΩ46Ψ844-6Φ4) αντίστοιχα. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (όλων των τμημάτων) ανέρχεται στο ποσό 

402.419,35 € χωρίς ΦΠΑ (ΦΠΑ: 96.580,64 €, προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%: 499.000 €). Η εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, έχει ως εξής: 

Τμήμα Α: 104.838,71 € 

Τμήμα Β: 25.806,45 € 

Τμήμα Γ: 241.935,48 € 

Τμήμα Δ: 29.838,71 € 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των 
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ 

To Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του 

ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), ως συνημμένο του διαγωνισμού με α/α συστήματος 

47120, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF και θα έχει ως εξής: 

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας 
(ΕΕΕΠ) 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης 
σύµβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
 
Στοιχεία της δηµοσίευσης 
Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες 
που απαιτούνται στο µέρος Ι ανακτώνται αυτόµατα, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχει χρησιµοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συµπλήρωση του ΕΕΕΠ. 
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
Αριθµός της προκήρυξης 
- 
Αριθµός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 
- 
URL της ΕΕ 
National Official Journal 
- 
Εάν δεν έχει δηµοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δηµοσίευσης εκεί, η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συµπληρώσει πληροφορίες 
µε τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης (π.χ. παραποµπή σε δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 
 
Ταυτότητα του αγοραστή 
Επίσηµη ονοµασία: 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Χώρα: 
Ελλάδα 
 
Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων 
Type of procedure 
Open procedure 
Τίτλος: 
∆ιεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισµός για την επιλογή αναδόχων για την 
παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης εργασιών αποµάκρυνσης αποθέσεων επικίνδυνων 
αποβλήτων και περιορισµού της περιβαλλοντικής ζηµίας σε ρυπασµένους 
χώρους που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων αρµοδιότητας της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 
Σύντοµη περιγραφή: 
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης εργασιών 
αποµάκρυνσης αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων και περιορισµού της 
περιβαλλοντικής ζηµίας σε χώρους ρυπασµένους από επικίνδυνα απόβλητα που 
βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων αρµοδιότητας της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής. Το συµβατικό αντικείµενο διαιρείται στα ακόλουθα τµήµατα: 
Τµήµα Α: Εκτέλεση εργασιών αποµάκρυνσης αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων 
και περιορισµού της περιβαλλοντικής ζηµίας σε ρυπασµένους χώρους που 
βρίσκονται στην Ανατολική Αττική εκτιµώµενης αξίας 104.838,71 € πλέον 
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Φ.Π.Α. Τµήµα Β: Εκτέλεση εργασιών αποµάκρυνσης αποθέσεων επικίνδυνων 
αποβλήτων και περιορισµού της περιβαλλοντικής ζηµίας σε ρυπασµένους χώρους 
που βρίσκονται στη ∆υτική Αττική εκτιµώµενης αξίας 25.806,45 € πλέον Φ.Π.Α. 
Τµήµα Γ: Εκτέλεση εργασιών αποµάκρυνσης αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων 
και περιορισµού της περιβαλλοντικής ζηµίας σε ρυπασµένο χώρο στη θέση 
«Πέτρα Εβραίου στη ∆υτική Αττική εκτιµώµενης αξίας 241.935,48 € πλέον Φ.Π.Α. 
Τµήµα ∆: Εκτέλεση εργασιών αποµάκρυνσης αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων 
(φιάλη µε ουσία υπό πίεση) από σηµείο στη ∆υτική Αττική εκτιµώµενης αξίας 
29.838,71 € πλέον Φ.Π.Α. 
Αριθµός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 
- 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Επωνυµία: 
- 
Οδός και αριθµός: 
- 
Ταχ. κωδ.: 
- 
Πόλη: 
- 
Χώρα: 
- 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
- 
Ηλ. ταχ/µείο: 
- 
Τηλέφωνο: 
- 
Αρµόδιος ή αρµόδιοι επικοινωνίας: 
- 
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 
- 
Εάν δεν υπάρχει αριθµός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 
- 
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρηση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονοµικός 
φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» 
ή προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων 
προστατευόµενης απασχόλησης; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζοµένων µε αναπηρία ή 
µειονεκτούντων εργαζοµένων; 
- 
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόµενοι εργαζόµενοι µε αναπηρία ή µειονεξία 
- 
 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο 
κατάλογο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος (προ)επιλογής]; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
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• Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα 
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος µέρους, συµπληρώστε 
το µέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συµπληρώστε και 
υπογράψτε το µέρος VI. 
α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση: 
- 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή 
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο 
κατάλογο: 
- 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 
επιλογής; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

• Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προµήθειας 
 
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση 
πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, µέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος διατίθεται αυτή 
δωρεάν; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 
 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
από κοινού µε άλλους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

• Μεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους 
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 
 
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στον όµιλο 
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …): 
- 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία προµήθειας: 
- 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία του συµµετέχοντος οµίλου: 
- 
 

Ανάλογα µε την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες 
ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά: 
- 
 
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 
#1 
 
• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή 
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό 
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης: 
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Όνοµα 
- 
Επώνυµο 
- 
Ηµεροµηνία γέννησης 
- 
Τόπος γέννησης 
- 
Οδός και αριθµός: 
- 
Ταχ. κωδ.: 
- 
Πόλη: 
- 
Χώρα: 
- 
Ηλ. ταχ/µείο: 
- 
Τηλέφωνο: 
- 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
- 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε την εκπροσώπηση 
(τις µορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 
- 
 
Γ: Πληροροφίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται 
στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 
στο µέρος V κατωτέρω; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, µε τις πληροφορίες 
που απαιτούνται σύµφωνα µε τα τµήµατα Α και Β του παρόντος µέρους, 
καθώς και το µέρος ΙΙΙ, για κάθε µία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως 
συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα από τους ενδιαφερόµενους φορείς. 
Σηµειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει κάθε τεχνικό 
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του 
οικονοµικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας 
και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή 
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονοµικός φορέας µπορεί να καλέσει για την 
εκτέλεση των εργασιών. 
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριµένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις 
οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, παρακαλείστε να συµπεριλάβετε 
τις πληροφορίες σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε µία από τις σχετικές 
οντότητες. 
 
∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων 
δεν στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας 
• (Το τµήµα συµπληρώνεται µόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα). 
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τµήµα της 
σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν ναι και στο µέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόµενων υπεργολάβων: 
- 
• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις 
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πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο µέρος Ι, να 
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα τµήµατα Α και 
Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή 
κατηγορία υπεργολάβων). 

 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισµού 
 
Α: Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού 
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση µε καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί u960 πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ 
L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
∆ιαφθορά 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
της σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 
σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως 
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή 
του οικονοµικού φορέα. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
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- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Απάτη 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για απάτη µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 
1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48). 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτό για τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα 
µε τροµοκρατικές δραστηριότητες µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο 
λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 
εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
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ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15). 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων µε 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο 
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να 
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1). 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
 
Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού 
Καταβολή φόρων 
Παρέβη ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος 
µέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη 
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χώρα εγκατάστασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος µέλος 
--- 
Ενεχόµενο ποσό 
- 
--- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε άλλα µέσα εκτός από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε δικαστική ή διοικητική 
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Να αναφερθεί η ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 
- 
Περιγράψτε ποιά µέσα χρησιµοποιήθηκαν 
- 
Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Παραβίασε ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι 
εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος µέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος µέλος 
--- 
Ενεχόµενο ποσό 
- 
--- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε άλλα µέσα εκτός από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 
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❍ Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε δικαστική ή διοικητική 
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Να αναφερθεί η ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 
- 
Περιγράψτε ποιά µέσα χρησιµοποιήθηκαν 
- 
Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 
επαγγελµατικό παράπτωµα 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τοµέα του περιβαλλοντικού δικαίου 
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον 
τοµέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τοµέα του κοινωνικού δικαίου 
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του 
στον τοµέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τοµείς του εργατικού δικαίου 
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του 
στον τοµέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Πτώχευση 
Έχει κηρύξει ο οικονοµικός φορέας πτώχευση; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Αφερεγγυότητα 
Αποτελεί ο οικονοµικός φορέας αντικείµενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή 
παύσης δραστηριοτήτων; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 
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εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει u964 τη σύµβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
∆ιακανονισµός µε τους πιστωτές 
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε διακανονισµό µε πιστωτές; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας 
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές 
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
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- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονοµικού φορέα υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες του οικονοµικού φορέα; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού 
Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε 
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σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Ένοχος σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος 
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα; Κατά 
περίπτωση, βλέπε ορισµούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της προµήθειας. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Σύγκρουση συµφερόντων λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία 
σύναψης της σύµβασης 
Είναι ο οικονοµικός φορέας ενήµερος για τυχόν σύγκρουση συµφερόντων, όπως 
ορίζεται από την εθνική νοµοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 
προµήθειας, λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Άµεση ή έµµεση συµµετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης 
Έχει ο οικονοµικός φορέας, ή συνδεόµενη u956 µε αυτόν επιχείρηση, παράσχει 
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συµβαλλόµενη οντότητα ή έχει κατ’ 
άλλον τρόπο εµπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Πρόωρη λήξη, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις 
Έχουν επιβληθεί στον οικονοµικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας 
σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτουσα αρχή ή προηγούµενης 
σύµβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύµβασης, αποζηµιώσεις ή 
άλλες παρόµοιες κυρώσεις; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των 
απαιτούµενων εγγράφων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα 
της παρούσας διαδικασίας 
Ο οικονοµικός φορέας: 
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, 
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσει τα απαιτούµενα από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και 
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 
∆: Αµιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισµού 
Ισχύουν οι αµιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισµού που ορίζονται στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύµβασης; 
Αµιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισµού 
Άλλοι λόγοι αποκλεισµού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική 
νοµοθεσία του κράτους µέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα 
φορέα. Ισχύουν οι αµιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισµού που ορίζονται στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύµβασης; 
Η απάντησή σας 

❍❍❍❍ Ναι 

❍❍❍❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 
Α: Καταλληλότητα 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Εγγραφή στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο 
Είναι εγγεγραµµένος στα επαγγελµατικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος 
µέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτηµα XI της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ· οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη µπορεί να οφείλουν 
να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα αυτό. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 
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❍ Όχι 

 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Για τις συµβάσεις υπηρεσιών: χρειάζεται ειδική έγκριση 
Χρειάζεται ειδική έγκριση για να µπορεί ο οικονοµικός φορέας να παράσχει την 
σχετική υπηρεσία στη χώρα εγκατάστασής του; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
 
Β: Οικονοµική και χρηµατοδοτική επάρκεια 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών 
Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον αριθµό 
οικονοµικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των 
εγγράφων σύναψης της σύµβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής: 
Ποσό 
- 
--- 
Ηµεροµηνία έναρξης 
- 
Ηµεροµηνία λήξης 
- 

 

Ποσό 
- 
--- 
Ηµεροµηνία έναρξης 
- 
Ηµεροµηνία λήξης 
- 

 

Ποσό 
- 
--- 
Ηµεροµηνία έναρξης 
- 
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Ηµεροµηνία λήξης 
- 

 

Ποσό 
- 
--- 
Ηµεροµηνία έναρξης 
- 
Ηµεροµηνία λήξης 
- 

 

Ποσό 
- 
--- 
Ηµεροµηνία έναρξης 
- 
Ηµεροµηνία λήξης 
- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 

❍❍❍❍ Ναι 

❍❍❍❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Ασφάλιση έναντι επαγγελµατικών κινδύνων 
Το ασφαλισµένο ποσό στην ασφάλιση έναντι επαγγελµατικών κινδύνων του 
οικονοµικού φορέα είναι το εξής: 
Ποσό 
- 
--- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
 
Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Για τις συµβάσεις υπηρεσιών: επιδόσεις υπηρεσιών του συγκεκριµένου 
τύπου 
Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονοµικός φορέας παρείχε τις ακόλουθες κύριες υπηρεσίες του 
συγκεκριµένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και 
να επιτρέπουν την τεκµηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
 
Περιγραφή 
- 
Ποσό 
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- 
--- 
Ηµεροµηνία έναρξης 
- 
Ηµεροµηνία λήξης 
- 
Αποδέκτες 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Λήξη 

 
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 
 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύµφωνα µε τα µέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν 
αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις 
λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων 
σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση 
ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα µε την εθνική 
εφαρµογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην 
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... 
[προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 
όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει 
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του 
παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προµήθειας για τους σκοπούς 
-27- 
τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, 
παραποµπή στη δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αριθµός αναφοράς)]. 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
Ηµεροµηνία 
- 
Τόπος 
- 
Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Για το Τμήμα Α: 

Επωνυμία Υποψηφίου: 

Τίτλος – Αριθμός Διακήρυξης:  

Τμήμα Α: Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης 

αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων και 

περιορισμού της περιβαλλοντικής ζημίας σε 

δύο ρυπασμένους χώρους που βρίσκονται 

στην Ανατολική Αττική στο Δήμο Παιανίας 

Αξία χωρίς 

Φ.Π.Α.(1) 
Φ.Π.Α. 

Αξία με 

Φ.Π.Α.(1) 

    

(1) Τιμή ανά μονάδα μάζας του συλλεγόμενου αποβλήτου και συγκεκριμένα την τιμή ανά 

τόνο (t) αποβλήτου, ήτοι ανά 1000 χιλιόγραμμα (kg) συλλεγόμενου αποβλήτου. Η τιμή 

θα δίδεται σε EΥΡΩ, στρογγυλοποιημένη σε δύο (2) δεκαδικά ψηφία και θα 

αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. 

Για το Τμήμα Β: 

Επωνυμία Υποψηφίου: 

Τίτλος – Αριθμός Διακήρυξης:  

Τμήμα Β: Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης 

αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων και 

περιορισμού της περιβαλλοντικής ζημίας σε 

ρυπασμένους χώρους που βρίσκονται στη 

Δυτική Αττική 

Αξία χωρίς 

Φ.Π.Α.(2) Φ.Π.Α. 
Αξία με 

Φ.Π.Α.(2) 

    

(2) Η τιμή θα δίδεται σε EΥΡΩ, στρογγυλοποιημένη σε δύο (2) δεκαδικά ψηφία και θα 

αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. 

Για το Τμήμα Γ: 

Επωνυμία Υποψηφίου: 

Τίτλος – Αριθμός Διακήρυξης:  

Τμήμα Γ: Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης 

αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων και 

περιορισμού της περιβαλλοντικής ζημίας σε 

ρυπασμένο χώρο στη θέση «Πέτρα Εβραίου» 

στο Δήμο Φυλής 

Αξία χωρίς 

Φ.Π.Α.(3) Φ.Π.Α. 
Αξία με 

Φ.Π.Α.(3) 

    

(3) Η τιμή θα δίδεται σε EΥΡΩ, στρογγυλοποιημένη σε δύο (2) δεκαδικά ψηφία και θα 

αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. 
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Για το Τμήμα Δ: 

Επωνυμία Υποψηφίου: 

Τίτλος – Αριθμός Διακήρυξης:  

Τμήμα Δ: Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης 

αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων (μία 

φιάλη με ουσία υπό πίεση) από σημείο στη 

Δυτική Αττική, στον Ασπρόπυργο 

Αξία χωρίς 

Φ.Π.Α.(4) Φ.Π.Α. 
Αξία με 

Φ.Π.Α.(4) 

    

(4) Η τιμή θα δίδεται σε EΥΡΩ, στρογγυλοποιημένη σε δύο (2) δεκαδικά ψηφία και θα 

αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ........................................................ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ .......................... 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ……………….. 

 

Προς  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Μεσογείων 239 & Παρίτση 

15451   Ν. Ψυχικό  

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ ................................ για ευρώ ………………. 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ......................... (αναγράφεται το ποσό σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη) υπέρ 

του/της (αναγράφονται τα στοιχεία του συμμετέχοντος)  

- σε περίπτωση φυσικού προσώπου: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο).............................., 

ΑΦΜ: ................, (διεύθυνση) .................………………………………….., ή 

- σε περίπτωση νομικού προσώπου: (πλήρη επωνυμία).............., ΑΦΜ: .............., 

(διεύθυνση) ................ ή 

- σε περίπτωση ένωσης: ……………….………… (τα αντίστοιχα ως άνω στοιχεία όλων των 

φυσικών/ νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην ένωση) ατομικά για κάθε μία από 

αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 

ως μελών της Ένωσης  

για τη συμμετοχή του/της στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας της 30.11.2017 ή τυχόν 

επανάληψή του, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της Σύμβασης με τίτλο 

«Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων και περιορισμού 

της περιβαλλοντικής ζημίας σε χώρους ρυπασμένους από επικίνδυνα απόβλητα που 

βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής» για το αντικείμενο του Τμήματος………, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4 με αρ. πρωτ. 

59334/3294/17 διακήρυξή σας. 
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Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις του/της, καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς 

οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του 

βάσιμου ή μη της απαιτήσεως σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ..................................... (η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 

τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς). ή  

Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο 

εκδόθηκε. (αναγράφεται μια απο τις δυο παραπάνω προτάσεις κατ’ επιλογή σας) 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας 

πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

  

ΑΔΑ: 6ΖΕΤΟΡ1Κ-ΔΞ6





Σελίδα 82 από 90 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ........................................................ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ .......................... 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ……………….. 

 

Προς  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Μεσογείων 239 & Παρίτση 

15451   Ν. Ψυχικό  

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ................................ για ευρώ……………….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των …………………€ (αναγράφεται το ποσό σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, 

ήτοι ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ) υπέρ του/της (αναγράφονται τα 

στοιχεία του αναδόχου)  

- σε περίπτωση φυσικού προσώπου: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο).............................., 

ΑΦΜ: ................, (διεύθυνση) .................………………………………….., ή 

- σε περίπτωση νομικού προσώπου: (πλήρη επωνυμία).............., ΑΦΜ: .............., 

(διεύθυνση) ................ ή 

- σε περίπτωση ένωσης: ……………….………… (τα αντίστοιχα ως άνω στοιχεία όλων των 

φυσικών/ νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην ένωση) ατομικά για κάθε μία από 

αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 

ως μελών της Ένωσης 

για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης που πρόκειται να συνάψει μαζί σας με τίτλο 

«Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων και περιορισμού 

της περιβαλλοντικής ζημίας σε χώρους ρυπασμένους από επικίνδυνα απόβλητα που 

βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής» για το αντικείμενο του Τμήματος ….. / των Τμημάτων ………. / όλων των Τμημάτων, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4 με αρ. πρωτ. 59334/3294/17 διακήρυξή σας. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της υπηρεσίας σας. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, 
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ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις του υπέρ ου η εγγύηση 

οικονομικού φορέα, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την .....................................  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας 

πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης  

(Το σχέδιο σύμβασης είναι ενδεικτικό και μπορεί να αναπροσαρμοστεί και να συμπληρωθεί 

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και ανάλογα με τα Τμήματα που έχουν 

κατακυρωθεί στον ανάδοχο) 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

«Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων και περιορισμού 

της περιβαλλοντικής ζημίας σε χώρους ρυπασμένους από επικίνδυνα απόβλητα που 

βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής» 

 

Στην Αθήνα σήμερα ……………………………, ημέρα……………., αφενός η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Αττικής, (εφεξής «Α.Δ.Α.»), ως Αναθέτουσα Αρχή, που εδρεύει στην Αθήνα, Κατεχάκη 56, 

11525 Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 997953577 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, και εκπροσωπείται νόμιμα από 

………………………………. και αφετέρου ο/η ............................. φυσικό πρόσωπο (πλήρη 

στοιχεία) / εταιρεία (επωνυμία, διακριτικός τίτλος, διεύθυνση έδρας, αρ. τηλ., αρ. 

τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.) και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ ........................... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που 

θα καλείται στο εξής «ανάδοχος», συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα εξής: 

 

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. ………. απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Α. κατακυρώθηκε στον 

ανάδοχο ............................. (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του διεθνούς ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης εργασιών απομάκρυνσης 

αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων και περιορισμού της περιβαλλοντικής ζημίας σε 

χώρους ρυπασμένους από επικίνδυνα απόβλητα που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών 

ορίων αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

 

Κατόπιν αυτού η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αναθέτει και ο ανάδοχος (πάροχος 

υπηρεσιών) αναλαμβάνει να εκτελέσει εργασίες απομάκρυνσης αποθέσεων επικίνδυνων 

αποβλήτων και περιορισμού της περιβαλλοντικής ζημίας σε χώρους ρυπασμένους από 

επικίνδυνα απόβλητα που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων αρμοδιότητας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης αποθέσεων επικίνδυνων 

αποβλήτων και περιορισμού της περιβαλλοντικής ζημίας σε χώρους ρυπασμένους από 

επικίνδυνα απόβλητα που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων αρμοδιότητας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και καταγράφονται στον κάτωθι πίνακα 

(αναπροσαρμόζεται και περιγράφεται πιο αναλυτικά ανάλογα με τα Τμήματα που έχουν 

κατακυρωθεί στον ανάδοχο). 
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Πίνακας (ο πίνακας συμπληρώνεται ανάλογα με τα Τμήματα που έχουν κατακυρωθεί στον 

ανάδοχο) 

 

Άρθρο 2 

Κόστος  

Σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας το κόστος της δαπάνης για την εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης 

αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων και περιορισμού της περιβαλλοντικής ζημίας σε ………. 

(περιγράφεται το αντικείμενο σύμφωνα με την διακήρυξη και με το άρθρο 1) αναλύεται ως 

εξής:…………………………………….. 

Καθαρή αξία: ……………, 

ΦΠΑ (24%): ………………,  

Συνολική αξία με ΦΠΑ: …………..      

(συμπληρώνεται ανάλογα με τα Τμήματα που έχουν κατακυρωθεί στον ανάδοχο και 

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης) 

 

Άρθρο 3 

Διάρκεια Σύμβασης 

Η Σύμβαση αυτή ισχύει από ……………. και για χρονική διάρκεια (χρόνο ολοκλήρωσης 

αντικειμένου) ………………………. (αναλύεται και συμπληρώνεται ανάλογα με τα Τμήματα που 

έχουν κατακυρωθεί στον ανάδοχο και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης) με 

δικαίωμα παράτασης………….. (συμπληρώνεται ανάλογα με τα Τμήματα που έχουν 

κατακυρωθεί στον ανάδοχο) υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 217 του ν. 

4412/2016. και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, χωρίς αναπροσαρμογή της 

κατακυρωθείσας τιμής. 

 

Άρθρο 4 

Παραλαβή Συμβατικού Αντικειμένου 

Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί αφού η Επιτροπή παραλαβής ελέγξει ότι έχει 

ολοκληρωθεί το 100% του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης και ότι έχουν τηρηθεί οι 

Γενικές Απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση (συμπεριλαμβανομένης της 

απαίτησης για υποβολή από τον ανάδοχο της Τεχνικής Έκθεσης). 

 

Άρθρο 5 

Τροποποίηση της συμβασης 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της μπορεί να πραγματοποιηθεί 

ύστερα απόγνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 6 

Μονομερής λυση της συμβασης 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 

διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και ως 

εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, με 

την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ. 

 

Άρθρο 7 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος κατέθεσε την από …………. (ημερομηνία) και με 

αριθμό ………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εκδοθείσα από …………., η οποία 

ανέρχεται σε ποσό ύψους ίσου με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ποσού 

της αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι ………….. και ισχύος 

μέχρι…………. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται όταν ολοκληρωθεί το 

σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης και εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις.  

 

Άρθρο 8 

Υποχρεώσεις του αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται:  

α) να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

β) να μην ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά κατά την εκτέλεσης της σύμβασης 

γ) να τηρεί τις Γενικές Απαιτήσεις και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στο 

Παράρτημα Ι της υπ’ αρ. πρωτ. 59334/3294/17 διακήρυξης, ήτοι: 

Γενικές Απαιτήσεις: 
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� Η απομάκρυνση των αποβλήτων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις 

της Επιτροπής Παραλαβής μέχρι την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης. 

Τα ζυγολόγια και τα έντυπα συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων θα παραδίδονται 

στην Επιτροπή Παραλαβής. 

� Μόνο για το αντικείμενο των Τμημάτων Α και Β πριν την έναρξη των εργασιών 

απομάκρυνσης αποβλήτων θα πρέπει σε κάθε μία από τις θέσεις όπου βρίσκονται 

οι αποθέσεις αποβλήτων να πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες, χημικές 

αναλύσεις/ δοκιμές των δειγμάτων των απορριφθέντων υλικών και ταυτοποίηση 

αυτών προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα υλικά ταξινομούνται ως επικίνδυνα 

απόβλητα με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 

13588/725 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων 

σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα 

απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ 

αριθμ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη 

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β΄604).» (ΦΕΚ383/Β/28-03-06). Συγκεκριμένα 

θα πρέπει να ληφθεί τουλάχιστον ένα δείγμα από κάθε θέση και σε περίπτωση που 

στην ίδια θέση υπάρχουν απορρίψεις αποβλήτων διαφορετικού είδους, με βάση τα 

μακροσκοπικά τους χαρακτηριστικά, θα πρέπει να ληφθεί τουλάχιστον ένα δείγμα 

από κάθε είδους απόβλητο στην συγκεκριμένη θέση. Μετά την πραγματοποίηση 

των αναλύσεων/ δοκιμών θα συνταχθεί για κάθε δείγμα έκθεση αποτελεσμάτων 

εξέτασης. (Η παρούσα απαίτηση δεν ισχύει για τα τμήματα Γ και Δ) 

� Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών απομάκρυνσης των αποβλήτων, ο ανάδοχος 

θα αναλάβει να συντάξει και να υποβάλλει σε τρία αντίγραφα Τεχνική Έκθεση στην 

οποία θα περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:  

- το είδος και η ποσότητα των αποβλήτων που απομακρύνθηκαν 

- πληροφορίες για την τελική τους διάθεση (με ποιον τρόπο έγινε ή πρόκειται να 

γίνει η διάθεσή τους) 

- το κοστολόγιο εργασιών 

- οι εκθέσεις αποτελεσμάτων εξέτασης δειγμάτων που αναφέρονται ανωτέρω 

- οποιοδήποτε άλλο στοιχείο υπάρχει σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων 

Τεχνικές Προδιαγραφές: 

� Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας θα πρέπει να γίνει πλήρης προσδιορισμός 

των πιθανών κινδύνων και να καθοριστούν λεπτομερώς όλες οι απαραίτητες 

ενέργειες ασφάλειας και προστασίας καθώς και να γίνει εκτίμηση της υπάρχουσας 

κατάστασης ώστε να αποφασιστούν και να εκτελεστούν άμεσα οι απαραίτητες 

περαιτέρω ενέργειες. 

� Να πραγματοποιείται φύλαξη και επιτήρηση του χώρου όπου θα 

πραγματοποιούνται εργασίες καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών. 

� Να αποκλειστεί ο χώρος όπου θα πραγματοποιούνται πάσης φύσης εργασίες, ώστε 

να μην είναι δυνατή η πρόσβαση από οποιοδήποτε άτομο μη σχετικό με τις 

εργασίες αποκατάστασης. 

� Σε όλα τα στάδια των εργασιών θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα φορητά 

φαρμακεία πρώτων βοηθειών, καθώς και όλα τα τηλέφωνα άμεσης ανάγκης 

(Πυροσβεστική Υπηρεσία, Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, Αστυνομία, Νοσοκομείο κ.α.). 
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� Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα ασφαλείας, ώστε να 

αποφευχθεί η πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος, όπως για παράδειγμα: 

- να πραγματοποιείται έλεγχος όλου του εξοπλισμού και συνεχής επίβλεψη από 

έμπειρο Χημικό Μηχανικό και από Τεχνικό Ασφαλείας, 

- να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την τήρηση των μέτρων πρόληψης πυρκαγιάς 

και για την ύπαρξη φορητών μέσων πυρόσβεσης και κατάλληλων μέσων ατομικής 

προστασίας για όλο το προσωπικό το οποίο θα απασχοληθεί, 

- να χρησιμοποιείται μόνο αδρανές απορροφητικό υλικό για τον περιορισμό τυχαίας 

διαρροής και για την περισυλλογή του υλικού, το οποίο μετά την τυχόν χρήση του 

θα πρέπει να διαχειρίζεται κατάλληλα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

� Τα επικίνδυνα απόβλητα θα πρέπει να συσκευαστούν κατάλληλα, και σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία, σε δευτερογενή δοχεία και στη συνέχεια να φορτωθούν 

σε κατάλληλο φορτηγό όχημα της εταιρίας διαχείρισης (συλλογής, μεταφοράς κ.α.) 

επικίνδυνων αποβλήτων. 

� Να απομακρυνθεί τυχόν ρυπασμένο χώμα από την γύρω από τα επικίνδυνα 

απόβλητα περιοχή. 

� Όλα τα συλλεγόμενα επικίνδυνα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένου του 

ρυπασμένου χώματος κ.α., να συσκευάζονται σε κατάλληλα μέσα συσκευασίας 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μέχρι την απομάκρυνσή τους να 

παραμένουν σε απομονωμένο και καλά φυλασσόμενο χώρο. Η απομάκρυνση των 

αποβλήτων να γίνεται από την κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρία. Η εταιρία αυτή 

θα πρέπει να μεταφέρει όλα τα επικίνδυνα υλικά σε κατάλληλα αδειοδοτημένη 

εγκατάσταση διάθεσης / αξιοποίησης επικίνδυνων αποβλήτων. 

� Ο ανάδοχος υποχρεούται και θα διαθέτει τον ανάλογο εξοπλισμό και μηχανήματα 

για την εκτέλεση των εργασιών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιηθεί 

εξειδικευμένο προσωπικό για τον καθαρισμό και εξυγίανση των χώρων και να 

λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση του χρησιμοποιούμενου 

προσωπικού κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

� Ο ανάδοχος θα τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή θα καταβάλει 

τις νόμιμες αποδοχές οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες 

των προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από 

Διαιτητικές Αποφάσεις, θα τηρεί το νόμιμο ωράριο, την ασφαλιστική κάλυψη και 

τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. 

�  Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχημα του προσωπικού που θα 

χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση εργασιών, καθώς και για κάθε ζημιά ή φθορά η 

οποία θα προξενηθεί από το ανωτέρω προσωπικό και τα χρησιμοποιηθέντα μέσα 

καθαρισμού, σε βάρος προσώπων ή πραγμάτων καθώς και των κτιριακών 

εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου. 

� Το προσωπικό του προμηθευτή θα φέρει ομοιόμορφη φόρμα εργασίας. 

 

Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή 

αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί 

από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει. 

 

Άρθρο 9 
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Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από το Πράσινο Ταμείο με την εξόφληση του 100% της 

συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών ήτοι μετά την ολοκλήρωση 

του 100% του συμβατικού αντικειμένου και τη σύνταξη πρωτοκόλλου από την αρμόδια 

Επιτροπή Παραλαβής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και μετά την προσκόμιση 

σχετικού τιμολογίου. 

 

Άρθρο 10 

Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις - Ποινικές ρήτρες 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 

εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 

εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση, την διακήρυξη ή τις 

κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 

σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή κοινοποιείται στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας 

προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε 

(15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να 

συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 

άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μετά από 

κλήση του αναδόχου για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το 

άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων 

συμβάσεων. 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 

της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 

βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.Οι ποινικές 

ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 

της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

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

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 

τον ανάδοχο έκπτωτο. 
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Σε περίπτωση αθετήσεως εκ μέρους του αναδόχου οποιουδήποτε όρου της παρούσας 

σύμβασης καθώς και της σχετικής διακήρυξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 11 

Διοικητικές προσφυγές κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 

των κείμενων διατάξεων και του άρθρου 9 της παρούσας, να υποβάλει προσφυγή για 

λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 

απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται 

προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

Άρθρο 12 

Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο δίκαιο 

 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία. Κάθε διαφορά 

που θα προκύψει μεταξύ της Α.Δ.Α. και του αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, 

την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα 

εδρεύοντα στο νομό Αττικής αρμόδια δικαστήρια. Πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα 

δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική 

διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

 

Συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία όμοια πρωτότυπα, η οποία αφού διαβάστηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους. 

 

Οι Συμβαλλόμενοι 

Για το ελληνικό Δημόσιο                                                                                          Για την εταιρεία 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 
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