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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το 23ο πρακτικό της από 21-08-2018 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Α) Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της
εργασίας <Αποκομιδή απορριμμάτων από μόνιμους χώρους υποδοχής>, Β) Έγκριση της υπ’ αρ.
31/2018 μελέτης με τίτλο <Αποκομιδή απορριμμάτων από μόνιμους χώρους υποδοχής> και Γ)
Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της εργασίας, που θα καλύπτει τις
ζητούμενες προδιαγραφές για την <Αποκομιδή απορριμμάτων από μόνιμους χώρους υποδοχής>»
Σήμερα στις 21 Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Λέρου, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.
3750/17-08-2018 πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη
της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των επτά (7) μελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Κόλιας Μιχαήλ (Πρόεδρος)
2. Μεραμπελιώτης Βασίλειος -(Μέλος Πλειοψηφίας)
3. Μπίλλης Νεκτάριος -(Μέλος Πλειοψηφίας)
4. Μπαλαμπάνης Ευάγγελος -(Μέλος Πλειοψηφίας)
5.

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Κοντραφούρης Μιχαήλ-Αντιπρόεδρος
2. Μαυρουδής Αντώνιος- Μιχαήλ-(Μέλος Μειοψηφίας)
3. Κοντραφούρης Αντώνιος- (Μέλος Πλειοψηφίας)
Οι οποίοι κλήθηκαν και δεν προσήλθαν

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε, υπάλληλος του Δήμου Λέρου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως άρχισε η
συζήτηση των θεμάτων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 148
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο σώμα το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Α) Έγκριση διενέργειας
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας <Αποκομιδή απορριμμάτων
από μόνιμους χώρους υποδοχής>, Β) Έγκριση της υπ’ αρ. 31/2018 μελέτης με τίτλο <Αποκομιδή απορριμμάτων
από μόνιμους χώρους υποδοχής> και Γ) Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της εργασίας, που θα
καλύπτει τις ζητούμενες προδιαγραφές για την <Αποκομιδή απορριμμάτων από μόνιμους χώρους υποδοχής>»,
ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι με την υπ’ αριθ. 106/2018 με ΑΔΑ:7ΥΖ6ΩΛΓ-Φ3Γ απόφαση του Δημοτικού
μας Συμβουλίου, διαπιστώθηκε, έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας,
αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών καθαριότητας, με ίδια μέσα του Δήμου μας, καθότι το υπάρχον
προσωπικό και εξοπλισμός του Δήμου δεν επαρκούν και θα απαιτηθεί η ανάθεση σε ιδιώτη των συγκεκριμένων
εργασιών, που ειδικότερα είναι η αποκομιδή απορριμμάτων από είκοσι ένα μόνιμους χώρους υποδοχής, η
μεταφορά τους στον τόπο εναπόθεσης και ο επιμελημένος καθαρισμός των κάδων που βρίσκονται σε διάφορα
σημεία του νησιού μας. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα είναι ετήσια από την υπογραφή της σύμβασης.
Στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή
στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή
κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το
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άρθρο 66. Επιπρόσθετα, μπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, τρεις (3)
τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά. 3.Οι προσφορές των οικονομικών φορέων
υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας
του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 4.Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια
συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 5.Οι λεπτομέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού
καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.»
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου
20 του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: «Για την απευθείας
ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων
δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα
συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του
δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο
διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού
συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα
συντασσόμενα τεύχη».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου οικ. έτους
2018, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 169/2017 με ΑΔΑ: ΩΕΡΩΩΛΓ-4ΡΡ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018, ο οποίος εγκρίθηκε με την με Α.Π.: 3206/17-012018 με ΑΔΑ:Ψ2ΩΒΟΡ1Ι-Η16 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου καθώς
και στην 6η αναμόρφωση αυτού, η οποία ψηφίσθηκε με την 108/2018 με ΑΔΑ:Ψ1ΘΞΩΛΓ-ΙΔ8 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την με Α.Π.:46040/06-08-2018 με ΑΔΑ:697ΧΟΡ1Ι-ΖΓΡ απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, συμπεριλήφθηκαν εξειδικευμένες πιστώσεις για την
εκτέλεση της εργασίας: «Αποκομιδή απορριμμάτων από μόνιμούς χώρους υποδοχής ».
Στη συνέχεια η Δ/νση Περιβάλλοντος, Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέρου, συνέταξε το με
Α.Π.:3749/17-08-2018 με ΑΔΑΜ: 18REQ003574500 2018-08-17 πρωτογενές αίτημα που αφορά την εκτέλεση
της εργασίας: Αποκομιδή απορριμμάτων από μόνιμούς χώρους υποδοχής για χρονικό διάστημα ενός έτους από την
υπογραφή της σύμβασης.
Ο Δήμαρχος Λέρου με την υπ’ αριθ. 323/2018 με ΑΔΑ:ΩΗΓ2ΩΛΓ-ΛΨΗ απόφαση ανάληψης πολυετούς
υποχρέωσης, ενέκρινε τη δαπάνη και διέθεσε τις απαραίτητες πιστώσεις που απαιτούνται για εκτέλεση της
εργασίας: Αποκομιδή απορριμμάτων από μόνιμούς χώρους υποδοχής για χρονικό διάστημα ενός έτους από την
υπογραφή της σύμβασης, ειδικότερα:


Κ.Α. 30.6279.0005 «Αποκομιδή απορριμμάτων από μόνιμους χώρους υποδοχής » 12.000,00€ για τον
προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018 και 28.014,00€ για τον προϋπολογισμό του Δήμου
Λέρου οικ. έτους 2019.

Όλα τα ανωτέρω θα γίνουν σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην αριθ. 31/2018 μελέτη με
τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων από μόνιμους χώρους υποδοχής» όπως αυτή συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Λ. με
ενδεικτικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων δεκατεσσάρων ευρώ (40.014,00€) με
ΦΠΑ 17%.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη να προβούν:
Α) στην έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Αποκομιδή
απορριμμάτων από μόνιμους χώρους υποδοχής» για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της
σύμβασης
Β) στην έγκριση της υπ’ αρ. 31/2018 μελέτης με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων από μόνιμους χώρους
υποδοχής», όπως αυτή συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Λ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των
σαράντα χιλιάδων δεκατεσσάρων ευρώ (40.014,00€) με ΦΠΑ 17% και
Γ) στον καθορισμό των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της εργασίας.
Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και
έχοντας υπόψη:
1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
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4. Τις αριθ. 169/2017 με ΑΔΑ: ΩΕΡΩΩΛΓ-4ΡΡ και 108/2018 με ΑΔΑ:Ψ1ΘΞΩΛΓ-ΙΔ8 αποφάσεις του

Δημοτικού μας Συμβουλίου
5. Τις αριθ. Α.Π.: 3206/17-01-2018 με ΑΔΑ:Ψ2ΩΒΟΡ1Ι-Η16 και Α.Π.:46040/06-08-2018 με
ΑΔΑ:697ΧΟΡ1Ι-ΖΓΡ αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08,08,2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
7. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας
και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. »
8. Την υπ’ αριθ. 106/2018 με ΑΔΑ:7ΥΖ6ΩΛΓ-Φ3Γ απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου
9. Το πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, με ΑΔΑΜ: 18REQ003574500 2018-0817
10. Την υπ’ αριθ. 323/2018 με ΑΔΑ:ΩΗΓ2ΩΛΓ-ΛΨΗ απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και την
διάθεση πίστωσης του Δημάρχου Λέρου.
11. Την υπ’ αριθ. 31/2018, μελέτη με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων από μόνιμους χώρους υποδοχής»,
όπως αυτή συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Λ.
12. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου για το 2018 και τις αναμορφώσεις αυτού
13. Τη συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας
«Αποκομιδή απορριμμάτων από μόνιμους χώρους υποδοχής» για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή
της σύμβασης, σύμφωνα με της διατάξεις του Ν.4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το
σύνολο της εργασίας, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, από την αρμόδια επιτροπή
αξιολόγησης.
Β. Εγκρίνει την υπ’ αρ. 31/2018 μελέτη με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων από μόνιμους χώρους
υποδοχής» όπως αυτή συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Λ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των
σαράντα χιλιάδων δεκατεσσάρων ευρώ (40.014,00€) με ΦΠΑ 17%. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.
30.6279.0005, του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018 και 2019. Για το έτος 2018 η αρχική
πίστωση του κωδικού ανέρχεται σε 12.000,00€. Το υπόλοιπο ποσό 28.014,00€ που θα χρειαστεί για την εκτέλεση
της εργασίας θα περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό Δήμου Λέρου του 2019.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Κ.Α.
Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός:

30.6279.0005
34.200,00€ (χωρίς Φ.Π.Α)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέρου και αφορά την εκτέλεση της
εργασίας:
«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ»
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Πρόκειται για την εκτέλεση εργασιών αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων από τους μόνιμους
χώρους συγκέντρωσης στον χώρο εναπόθεσης τους αποκλειστικά και μόνο εντός των διοικητικών ορίων
του Δήμου.
Η μελέτη προβλέπει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος να διαθέτει κατάλληλο όχημα ή
οχήματα με χειριστή και έναν τουλάχιστον εργάτη – βοηθό που θα απασχολούνται σε σταθερή βάση
συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών σε μία τετράωρη βάρδια την ημέρα. Ο καθορισμός των
δρομολογίων και οι ώρες και η βελτίωση τους θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης και με τον ανάδοχο. Ως
ελάχιστη συχνότητα αποκομιδής ορίζεται: συλλογή τρεις φορές την εβδομάδα.
Στη διακήρυξη του διαγωνισμού και εν συνεχεία στη σύμβαση ο Δήμος θα προσδιορίζει στον ανάδοχο το
ακριβές πρόγραμμα. Ο ανάδοχος υποχρεούται:


να προβαίνει στην περισυλλογή των οικιακού τύπου απορριμμάτων από τους μόνιμους χώρους
υποδοχής απορριμμάτων του Δήμου Λέρου (15 μόνιμοι κάδοι, χωρητικότητας 3μ3 περίπου
έκαστος), στην άμεση αντικατάσταση των σάκων με νέους που θα προμηθεύεται ο ίδιος, για το
σκοπό αυτό και στον περιοδικό καθαρισμό των μόνιμων κάδων. Παράλληλα να καθαρίζει το χώρο
περιμετρικά του κάδου από απορρίμματα ή άλλους ρύπους



Ο καθαρισμός των κάδων θα γίνεται με απορρυπαντικά- απολυμαντικά (χλωρίνη) από τον εργάτη
- βοηθό που απασχολείται κάθε φορά που αδειάζεται ο κάδος. Απολυμαίνεται το καπάκι εσωτερικά
και εξωτερικά και ο χώρος εξωτερικά από τον κάδο.



Η απολύμανση των κάδων θα γίνεται μία φορά τον μήνα, με μικροβιοκτόνο – βακτηριοκτόνο
φάρμακο. Η διαδικασία καθαρισμού είναι η εξής : ο κάδος αδειάζεται από τα σκουπίδια και
αναρροφώνται υγρά υπολείμματα των απορριμμάτων. Το φάρμακο θα διαλύεται με νερό
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και ψεκάζεται με πιστόλι εντός του κορμού του κάδου, στο καπάκι
και στο μόνιμο σάκο υποδοχής και στη συνέχεια αναρροφώνται τα υγρά που εναπομένουν από
τον ψεκασμό (αν χρειαστεί).



Οι διαστάσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σάκων θα δίδονται από την Υπηρεσία στον
ανάδοχο για να τις προμηθεύεται έγκαιρα με δική του δαπάνη.

Τα συλλεγόμενα απορρίμματα θα μεταφέρονται προς εναπόθεση στον χώρο που θα υποδείξει η
Υπηρεσία, όπου θα εναποτίθενται από τον ανάδοχο για λογαριασμό του Δήμου.
Οι μόνιμοι κάδοι υποδοχής απορριμμάτων βρίσκονται στις παρακάτω περιοχές:

9.

1. Άλιντα προς Καμάρα (διασταύρωση πλησίον περιπτέρου)

2 τεμ

2. Αγία Μαρίνα (πλησίον γραφείο κου Παπαγεωργίου)

1 τεμ

3. Αγία Μαρίνα (πλησίον οικίας κ. Καμπούρη)

1 τεμ

4. Πλάτανος (δημ. χώρος στάθμευσης έναντι ναού Μητρόπολης)

2 τεμ

5. Πλάτανος (χώρος ταξί)

2 τεμ

6. Πλάτανος (χώρος στάθμευσης έναντι Μακρή – Γλύνη)

2 τεμ

7. Λακκί (όπισθεν Κινηματοθεάτρου)

2 τεμ

8. Λακκί (πλησίον Δημοτικού Σταδίου Ποδοσφαίρου)

2 τεμ

Λακκί ( πλησίον Γηροκομείου)

1 τεμ
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Επειδή η εργασία σχετίζεται με την καθαριότητα και την υγεία των κατοίκων, το πλήρωμα υποχρεούται να
εκτελεί αυτό όσο δυνατό αρτιότερα βάσει των όρων της παρούσας και να αποκομίζει τόσα απορρίμματα
όσα απαιτείται για να παραμένει η περιοχή του συμβατικού χώρου εργασίας καθαρή.
Προβλέπεται ο υποβάλλων προσφορά για την εκτέλεση της εργασίας να διαθέσει μηχανολογικό εξοπλισμό
που έχει στην κατοχή του σε ποσοστό 100% (επί ποινή αποκλεισμού) σύμφωνα με τα παρακάτω:


Ένα (1) φορτηγό όχημα Δ.Χ ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου 10tn και άνω με εγκεκριμένο
ανυψωτικό μηχάνημα - γερανό το οποίο θα είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και θα
διαθέτει πρώτη άδεια κυκλοφορίας στη χώρα μας εκδοθείσα από το έτος 2000 ως σήμερα. Το
ελάχιστο πλήρωμα που θα διατεθεί θα αποτελείται από δύο άτομα : τον οδηγό- χειριστή και έναν
εργάτη – βοηθό. Οι διαστάσεις του οχήματος πρέπει να του επιτρέπουν την προσέγγιση σε όλα τα
σημεία των κάδων.

Το όχημα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με την απαραίτητη άδεια κυκλοφορίας, να συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις του τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και να είναι ασφαλισμένο – καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης –
όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία και να έχουν εξοφληθεί διάφορα συναφή τέλη και φόροι οχημάτων
(ΚΤΕΟ, ΚΕΚ, τέλη κυκλοφορίας, κλπ). Διευκρινίζεται ότι όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις θα ελεγχθούν και
από τα δύο μέρη στο στάδιο υπογραφής της Σύμβασης
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών το όχημα θα φέρει σε εμφανές σημείο την ένδειξη «ΔΗΜΟΣ
ΛΕΡΟΥ»
Οι ευθύνες για τις εργασίες συντήρησης και κίνησης του οχήματος είναι του αναδόχου. Αν το όχημα βγει
εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει έως
επισκευαστεί.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο πόσο των 34.200,00€ εκτός του Φ.Π.Α. και θα
βαρύνει τον κωδικό Κ.Α 30.6279.0005 του Προϋπολογισμού Δήμου Λέρου. Για το έτος 2018 η αρχική
πίστωση του κωδικού ανέρχεται σε 12.000,00€. Το υπόλοιπο ποσό που θα χρειαστεί για την εκτέλεση της
εργασίας θα περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό Δήμου Λέρου του 2019.

Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:
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ΛΕΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

…./…./2018

ΑΡ.ΠΡΩΤ. : …….

Ταχ. Δ/νση: ΛΑΚΚΙ
Τ.Κ.: 85400
ΛΕΡΟΣ
ΤΗΛ: 2247028040/02247360216
ΦΑΞ: 2247023632
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ
Έχοντας υπόψη :
Α. το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α160/8-8-2014)
το Ν. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) µε τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Το Ν.3861/ΦΕΚ 11Α΄/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
το Ν. 4412/2016,όπως αυτοί ισχύουν σήμερα
B. Το υπ΄αριθ. Πρωτ. 3749/17-08-2018 με ΑΔΑΜ: 18REQ003574500 2018-08-17 πρωτογενές αίτημα
για την έγκριση εκτέλεσης της εργασίας.
Γ. Την υπ΄αριθ. 106/2018 με ΑΔΑ:7ΥΖ6ΩΛΓ-Φ3Γ απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία
διαπιστώθηκε η αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας από τα συνεργεία του Δήμου Λέρου και εγκρίθηκε η
διενέργεια της κατόπιν συνοπτικού διαγωνισμού.
Δ. Την 323/2018 με ΑΔΑ:ΩΗΓ2ΩΛΓ-ΛΨΗ απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και διάθεσης της
πίστωσης του Δημάρχου Λέρου για την εν λόγω εργασία.
Ε. Την ….…/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 31/2018 μελέτη και
καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για τη εκτέλεση της εργασίας «ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ
ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ» του Δήμου Λέρου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε ποσό ύψους
34.200,00€ € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%, με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και για
δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, όπως αυτά
περιγράφονται στο άρθρο 11 της παρούσας, με σφραγισμένες προσφορές -ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, με
τους ακόλουθους όρους:
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός αφορά στην εκτέλεση εργασιών αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων από
τους μόνιμους χώρους συγκέντρωσης στον χώρο εναπόθεσης τους αποκλειστικά και μόνο εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου.
Η μελέτη προβλέπει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος να διαθέτει κατάλληλο όχημα ή
οχήματα με χειριστή και έναν τουλάχιστον εργάτη – βοηθό που θα απασχολούνται σε σταθερή βάση
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συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών σε μία τετράωρη βάρδια την ημέρα. Ο καθορισμός των
δρομολογίων και οι ώρες και η βελτίωση τους θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης και με τον ανάδοχο. Ως
ελάχιστη συχνότητα αποκομιδής ορίζεται: συλλογή τρεις φορές την εβδομάδα.
Στη διακήρυξη του διαγωνισμού και εν συνεχεία στη σύμβαση ο Δήμος θα προσδιορίζει στον ανάδοχο το
ακριβές πρόγραμμα. Ο ανάδοχος υποχρεούται:


να προβαίνει στην περισυλλογή των οικιακού τύπου απορριμμάτων από τους μόνιμους χώρους
υποδοχής απορριμμάτων του Δήμου Λέρου (15 μόνιμοι κάδοι, χωρητικότητας 3μ3 περίπου
έκαστος), στην άμεση αντικατάσταση των σάκων με νέους που θα προμηθεύεται ο ίδιος, για το
σκοπό αυτό και στον περιοδικό καθαρισμό των μόνιμων κάδων. Παράλληλα να καθαρίζει το χώρο
περιμετρικά του κάδου από απορρίμματα ή άλλους ρύπους



Ο καθαρισμός των κάδων θα γίνεται με απορρυπαντικά- απολυμαντικά (χλωρίνη) από τον εργάτη
- βοηθό που απασχολείται κάθε φορά που αδειάζεται

ο κάδος. Απολυμαίνεται το καπάκι

εσωτερικά και εξωτερικά και ο χώρος εξωτερικά από τον κάδο.


Η απολύμανση των κάδων θα γίνεται μία φορά τον μήνα, με μικροβιοκτόνο – βακτηριοκτόνο
φάρμακο. Η διαδικασία καθαρισμού είναι η εξής : ο κάδος αδειάζεται από τα σκουπίδια και
αναρροφώνται υγρά υπολείμματα των απορριμμάτων. Το φάρμακο θα διαλύεται με νερό
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και ψεκάζεται με πιστόλι εντός του κορμού του κάδου, στο
καπάκι και στο μόνιμο σάκο υποδοχής και στη συνέχεια αναρροφώνται τα υγρά που εναπομένουν
από τον ψεκασμό (αν χρειαστεί).



Οι διαστάσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σάκων θα δίδονται από την Υπηρεσία στον
ανάδοχο για να τις προμηθεύεται έγκαιρα με δική του δαπάνη.

Τα συλλεγόμενα απορρίμματα θα μεταφέρονται προς εναπόθεση στον χώρο που θα υποδείξει η
Υπηρεσία, όπου θα εναποτίθενται από τον ανάδοχο για λογαριασμό του Δήμου.
Οι μόνιμοι κάδοι υποδοχής απορριμμάτων βρίσκονται στις παρακάτω περιοχές:
1.

Άλιντα προς Καμάρα (διασταύρωση πλησίον περιπτέρου)

2 τεμ

2. Αγία Μαρίνα (πλησίον γραφείο κου Παπαγεωργίου)

1 τεμ

3. Αγία Μαρίνα (πλησίον οικίας κ. Καμπούρη)

1 τεμ

4. Πλάτανος (δημ. χώρος στάθμευσης έναντι ναού Μητρόπολης)

2 τεμ

5. Πλάτανος (χώρος ταξί)

2 τεμ

6. Πλάτανος (χώρος στάθμευσης έναντι Μακρή – Γλύνη)

2 τεμ

7. Λακκί (όπισθεν Κινηματοθεάτρου)

2 τεμ

8. Λακκί (πλησίον Δημοτικού Σταδίου Ποδοσφαίρου)

2 τεμ

9.

Λακκί ( πλησίον Γηροκομείου)

1 τεμ

Επειδή η εργασία σχετίζεται με την καθαριότητα και την υγεία των κατοίκων, το πλήρωμα υποχρεούται
να εκτελεί αυτό όσο δυνατό αρτιότερα βάσει των όρων της παρούσας και να αποκομίζει τόσα
απορρίμματα όσα απαιτείται για να παραμένει η περιοχή του συμβατικού χώρου εργασίας καθαρή.
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Άρθρο 2ο: Προσφερόμενα είδη
Προβλέπεται ο υποβάλλων προσφορά για την εκτέλεση της εργασίας να διαθέσει μηχανολογικό
εξοπλισμό που έχει στην κατοχή του σε ποσοστό 100%

(επί ποινή αποκλεισμού)

σύμφωνα με τα

παρακάτω:


Ένα (1) φορτηγό όχημα Δ.Χ ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου 10tn και άνω με εγκεκριμένο
ανυψωτικό μηχάνημα - γερανό το οποίο θα είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και θα
διαθέτει πρώτη άδεια κυκλοφορίας στη χώρα μας εκδοθείσα από το έτος 2000 ως σήμερα. Το
ελάχιστο πλήρωμα που θα διατεθεί θα αποτελείται από δύο άτομα : τον οδηγό- χειριστή και έναν
εργάτη – βοηθό. Οι διαστάσεις του οχήματος πρέπει να του επιτρέπουν την προσέγγιση σε όλα
τα σημεία των κάδων.

Το όχημα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με την απαραίτητη άδεια κυκλοφορίας, να συμμορφώνεται με
τις απαιτήσεις του τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και να είναι ασφαλισμένο – καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης – όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία και να έχουν εξοφληθεί διάφορα συναφή τέλη και φόροι
οχημάτων (ΚΤΕΟ, ΚΕΚ, τέλη κυκλοφορίας, κλπ). Διευκρινίζεται ότι όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις θα
ελεγχθούν και από τα δύο μέρη στο στάδιο υπογραφής της Σύμβασης
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών το όχημα θα φέρει σε εμφανές σημείο την ένδειξη «ΔΗΜΟΣ
ΛΕΡΟΥ»
Οι ευθύνες για τις εργασίες συντήρησης και κίνησης του οχήματος είναι του αναδόχου. Αν το όχημα βγει
εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει έως
επισκευαστεί.
Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (με τη σειρά ισχύος τους) είναι:
Διακήρυξη
Έντυπο προσφοράς
Το τιμολόγιο της μελέτης
Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης
Η Τεχνική περιγραφή
Η Συγγραφή Υποχρεώσεων

Άρθρο 4ο: Προϋπολογισμός
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ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ
ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ
ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

1

Ενδεικτική
τιμή ανά
μήνα
απασχόλη
σης
2850,00

Ενδεικτικό Σύνολο

Ενδεικτική
τιμή για
12μηνη
απασχόλη
ση

34.200,00
34.200,00

34.200,00
Συνολικό Ποσό Δωδεκάμηνης
εργασίας
(χωρίς ΦΠΑ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο πόσο των 34.200,00€ εκτός του Φ.Π.Α. και
θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α 30.6279.0005 του Προϋπολογισμού Δήμου Λέρου. Για το έτος 2018 η αρχική
πίστωση του κωδικού ανέρχεται σε 12.000€ (6η αναμόρφωση). Το υπόλοιπο ποσό που θα χρειαστεί για
την εκτέλεση της εργασίας θα περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό Δήμου Λέρου του 2019.
Άρθρο 5ο: Τόπος χρόνος Τρόπος παράδοσης εργασίας
Ο χρόνος της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της. Ο ανάδοχος υποχρεούται να
προβεί στην έναρξη των εργασιών εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα τριακοσίων ευρώ (300 €), για κάθε ημέρα
καθυστέρησης και για 15 συνολικά εργάσιμες ημέρες. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του
διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις.
Χώρος Εργασίας:
Ως χώρος συμβατικής εργασίας ορίζονται τα παρακάτω σημεία όπου βρίσκονται οι μόνιμοι κάδοι
υποδοχής απορριμμάτων του Δήμου Λέρου :
1. Άλιντα προς Καμάρα (διασταύρωση πλησίον περιπτέρου)
2 τεμ
2. Αγία Μαρίνα (πλησίον γραφείο κου Παπαγεωργίου)

1 τεμ

3. Αγία Μαρίνα (πλησίον οικίας κ. Καμπούρη)

1 τεμ

4. Πλάτανος (δημ. χώρος στάθμευσης έναντι ναού Μητρόπολης)

2 τεμ

5. Πλάτανος (χώρος ταξί)

2 τεμ

6. Πλάτανος (χώρος στάθμευσης έναντι Μακρή – Γλύνη)

2 τεμ

7. Λακκί (όπισθεν Κινηματοθεάτρου)

2 τεμ

8. Λακκί (πλησίον Δημοτικού Σταδίου Ποδοσφαίρου)

2 τεμ

9.

Λακκί ( πλησίον Γηροκομείου)

1 τεμ
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Ο ανάδοχος θα πρέπει σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή να φροντίζει για την αποκομιδή και διάθεση
των απορριμμάτων, καθώς και για την καθαριότητα περιμετρικά του χώρου συλλογής και για την πλύση
των κάδων απορριμμάτων. Υποχρέωση του είναι επίσης προμήθεια και τοποθέτηση των κατάλληλων
διαστάσεων πλαστικών σάκων απορριμμάτων.
Προσδιορισμός της εργασίας και απαιτούμενου προσωπικού του Αναδόχου και του Δήμου Λέρου:
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ανάδοχου προς τον Δήμο, το απαιτούμενο προσωπικό και η ελάχιστη
συχνότητα εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της μελέτης και σε
σχετικό άρθρο της παρούσας διακήρυξης.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα καθορισμού των εκάστοτε δρομολογίων, διαδρομών και ωρών εργασίας.
Το πρόγραμμα εργασίας θα έχει πάντοτε γραπτή μορφή, θα περιληφθεί στη σύμβαση που θα υπογραφεί
και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του όποτε κριθεί αναγκαίο.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπό την κατοχή του σε ποσοστό 100%:
Ένα (1) φορτηγό όχημα Δ.Χ ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου 10tn και άνω με εγκεκριμένο ανυψωτικό
μηχάνημα - γερανό το οποίο θα είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και θα διαθέτει πρώτη
άδεια κυκλοφορίας στη χώρα μας εκδοθείσα από το έτος 2000 ως σήμερα. Το ελάχιστο πλήρωμα που θα
διατεθεί θα αποτελείται από δύο άτομα : τον οδηγό- χειριστή και έναν εργάτη – βοηθό. Οι διαστάσεις
του οχήματος πρέπει να του επιτρέπουν την προσέγγιση σε όλα τα σημεία των κάδων.
Με την εγκατάσταση στο έργο, το/τα όχημα/τα του αναδόχου θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τις
απαραίτητες άδειες κυκλοφορίας, να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και
να είναι ασφαλισμένα – καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης – όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.
Διευκρινίζεται ότι όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις θα ελεγχθούν και από τα δύο μέρη με την ανάληψη
καθηκόντων από τον ανάδοχο και θα γίνει πλήρης αυτοψία στο συνεργείο του Δήμου του συνόλου του
μηχανολογικού εξοπλισμού και θα γίνει καταγραφή των παρακάτω στοιχείων για κάθε όχημα:
1.Χιλιόμετρα
2.Εμφανείς φθορές
3.Τυχόν παραστατικά για ιστορικό επισκευών και service
4. Τυχόν παραστατικά για ιστορικό αλλαγής ανταλλακτικών και λιπαντικών
Κάθε άλλο στοιχείο που θα βοηθήσει τον Δήμο προκειμένου να αποκομίσει πλήρη εικόνα της
κατάστασης των οχημάτων κατά την ημερομηνία έναρξης εργασιών.
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών το όχημα του αναδόχου θα φέρει σε εμφανές σημείο την
ένδειξη «ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ».
Άρθρο 6ο: Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού
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1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στον Πλάτανο, με την ημέρα
…………., …../……./2018 και ώρα 11:00π.μ λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου όπως ορίζονται στην περίληψη διακήρυξης.
2. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την
προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.
3. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο 7ο: Επιτροπή Διαγωνισμού-Πληροφορίες -Δημοσίευση
Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί : στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Περίληψη της διακήρυξης
θα
αναρτηθεί : στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέρου,
http://www.leros.gr/main/ και στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, diavgeia.gov.gr καθώς σε
μία εφημερίδα του νομού (τα έξοδα της δημοσίευσης τα επιβαρύνεται ο ανάδοχος της εργασίας).
Στα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού παρέχεται ελεύθερη άμεση και πλήρη πρόσβαση, στην
ιστοσελίδα του Δήμου Λέρου στη διεύθυνση: http://www.leros.gr/main/
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στη Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Λέρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. από την
αναθέτουσα Αρχή για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης, μέχρι έξι (6) ημερολογιακές ημέρες
πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών για τον διαγωνισμό. Ο Δήμος Λέρου οφείλει να
απαντήσει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.
Άρθρο 8ο: Γλώσσα
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ'
αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. (Τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και
επικυρωμένα επίσημα).
Άρθρο 9ο: Δικαίωμα συμμετοχής
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν
εμπορικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της εργασίας το τρέχον έτος του διαγωνισμού γεγονός
που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ή
αναγνωρισμένου σωματείου και προσφέρουν όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο εγγυήσεις καλής
εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους.
Άρθρο 10ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους που θα περιλαμβάνει τα εξής
δικαιολογητικά:
Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος πρέπει
να περιέχει:
Α) Οι Έλληνες πολίτες:
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται
 Tο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016
της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας
ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (λόγοι αποκλεισμού)
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 9 της
παρούσας.
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Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ ) υπογράφεται από το φυσικό/- ά πρόσωπο/ α, τα
οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία
15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου
της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων προς υπογραφή του. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν
ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που
προβλέπονται στην
κείμενη νομοθεσία.
Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν
υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές
δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή να υποβάλλουν οι προσφέροντες όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας – κυκλοφορίας των μηχανημάτων-οχημάτων.
Αντίγραφο της άδειας του χειριστή ή της άδειας οδήγησης.
Αντίγραφο του ασφαλιστήριου συμβολαίου.
Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής
ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην
επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων, των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι
σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης
στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος
συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα προκύπτει
κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην
οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος
στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης.
 Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή αναγνωρισμένου σωματίου με το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση έναρξης
επιτηδεύματος.
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας.
Για τα νομικά πρόσωπα, υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ποινικού
μητρώου έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας ή οι διοικούντες αυτήν.
 Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
-Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση.
-Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
 Αντίγραφο καταστατικού εταιρείας ή σωματείου που έχει κατατεθεί στο οικείο Πρωτοδικείο.
 Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καταστατικού εταιρείας ή σωματείου.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έχουν λάβει γνώση τους όρους της διακήρυξης και της
μελέτης – τεχνικής περιγραφής και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
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Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού

παραπτώματος και δεν λειτουργούν υπό το καθεστώς νομικών περιορισμών και ότι δεν έχει
αποκλειστεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.
Εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει τη μορφή νομικού προσώπου (εταιρείας), στα δικαιολογητικά
συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται:
-Τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δημοσιεύθηκαν το ιδρυτικό
καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό, εάν πρόκειται
για ΑΕ και ΕΠΕ.
-Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και οι
τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ.
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι
έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που
αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που
εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει να προσκομίζονται τα
στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισμό.
Β) Αλλοδαποί:
 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά ή ισοδύναμα έγγραφα που εκδίδονται στην χώρα
εγκατάστασης τους.
Γ) Νομικά Πρόσωπα Αλλοδαπά ή Ημεδαπά:
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (Α) και (Β). Όσον αφορά στην προσκόμιση
ποινικού μητρώου για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου υπόχρεοι να
προσκομίσουν είναι:
- οι ομόρρυθμοι εταίροι και οι διαχειριστές των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών
(ΟΕ και ΕΕ),
- οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ),
- ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των ανωνύμων
εταιρειών (ΑΕ),
- ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών,
- σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου.
εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου προς τούτου εγγράφου.
Δ) Συνεταιρισμοί:
Οι συνεταιρισμοί, επί πλέον των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση Α, πρέπει
να προσκομίσουν και βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν νόμιμα.
Ε) Ενώσεις προμηθευτών:
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται μαζί με την προσφορά εφόσον έχουν ήδη κατατεθεί
στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία
στην προσφορά σχετικά με αυτό. Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν δια εκπροσώπων θα
υποβάλουν συνημμένα της προσφοράς τους βεβαίωση εκπροσώπησης με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής από δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν τις
παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του ενδιαφερόμενου που
γίνεται ενώπιον διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου.
Άρθρο 11ο: Τρόπος κατάθεσης προσφορών
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Οι προσφορές κατατίθενται
αυτοπροσώπως ή από νόμιμο εκπρόσωπο.
2. Oι οικονομικές προσφορές θα είναι συνταγμένες σε έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας.
3. Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην
υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη μέρα του διαγωνισμού.
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4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν
πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν
λαμβάνονται υπόψη.
5. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις
προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να
αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία
με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
Άρθρο 12ο: Φάκελος προσφοράς
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, στον οποίο θα αναγράφονται
ευκρινώς τα παρακάτω στοιχεία:
α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.
Στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και
ειδικότερα:
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το
άρθρο 10 της παρούσας. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται
στις ομάδες που αναφέρονται σε παρακάτω άρθρο της παρούσης, τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης
μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα
και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Εφ’ όσον ο διαγωνιζόμενος προσφέρει εναλλακτικές προσφορές, πρέπει με ποινή αποκλεισμού, τα
τεχνικά στοιχεία και οι οικονομικές προσφορές κάθε εναλλακτικά προσφερόμενου μοντέλου να
τοποθετούνται σε διαφορετικούς σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις των κυρίως φακέλων και
επιπλέον την ένδειξη εναλλακτική προσφορά 1, εναλλακτική προσφορά 2. Δηλαδή σε περίπτωση δύο
εναλλακτικών προσφορών θα υπάρχουν δύο φάκελοι τεχνικών προσφορών και δύο φάκελοι οικονομικών
προσφορών.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από
τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις
προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης,
εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν
αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της
προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά
την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση,
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον
προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από
έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
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Άρθρο 13ο: Χρόνος ισχύος των προσφορών
1. Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα αναφέρονται σε τιμή ανά μονάδα, χωρίς Φ.Π.Α. και θα
είναι σταθερές μέχρι το τέλος της σύμβασης.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Οι τιμές μονάδος της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη την
διάρκεια της εργασίας και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο και σε καμιά περίπτωση δεν υπερβαίνουν
τις τιμές της υπηρεσίας που εμφαίνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Ο Δήμος Λέρου όταν ο μειοδότης δηλώσει αδυναμία, διατηρεί το δικαίωμα να απασχολήσει με το
χαμηλότερο μίσθωμα που θα προκύψει όλους όσους έλαβαν μέρος στην δημοπρασία και το επιθυμούν
(εφόσον το δηλώσουν εγγράφως μετά το πέρας της δημοπρασίας ) με προτεραιότητα πάντα στην
απασχόληση του μειοδότη.
Άρθρο 14ο: Αντιπροσφορές – Εναλλακτικές προσφορές
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
Άρθρο 15 ο: Προσφερόμενη τιμή
Η οικονομική προσφορά θα τοποθετηθεί σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη
«οικονομική προσφορά» και θα δίδεται υπό τη μορφή κατ’ αποκοπή τιμήματος σε Ευρώ για εκτέλεση
των συμβατικών εργασιών σε ετήσια βάση (12μήνη διάρκεια) σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών που
ορίζεται στο άρθρο 5. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός ΦΠΑ.
Οι προσφερόμενες τιμές θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικά και θα δοθούν υποχρεωτικά
σε Ευρώ. Προσφορά με την οποία δίδεται τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται,
ως απαράδεκτη.
Στην οικονομική προσφορά θα δηλώνονται επίσης επί ποινή αποκλεισμού τα εξής στοιχεία:
Α) Ο αριθμός των εργαζομένων και ο Οργανισμός ασφάλισης τους.
Β) Το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών, τις ώρες εκτέλεσης των δρομολογίων
Γ) Αν υπάγονται σε συλλογική σύμβαση εργασίας.
Δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των
εργαζομένων.
Ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, σύμφωνα με το
Ν.4075/2012 κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
ΣΤ) Το συνολικό χώρο καθαρισμού και την επιφάνεια που αντιστοιχεί σε κάθε εργαζόμενο. (Σύμφωνα με
το άρθρο 5, εκ της Υπηρεσίας υπολογίζεται ότι ο χώρος των κάδων συνολικά είναι 60μ2).
Θα δηλώνεται επίσης επί ποινή αποκλεισμού, ότι σε περίπτωση που μειοδοτήσουν και τους ανατεθεί η
εργασία, θα προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σύμβασης την εκ του νόμου απαιτούμενη άδεια
Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, ενιαία ή για το σύνολο των εργασιών του έργου που
προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Επιτροπής.
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Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ' όψη
ότι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν :
Την διάθεση και λειτουργία του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού όπως προσδιορίζεται στην
παρ. 2, 21 της παρούσας διακήρυξης
Την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη και φόροι
οχημάτων (ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας, κλπ) που ανήκουν στον διαγωνιζόμενο
Το service και συντήρησή, του εξοπλισμού που ορίζεται στο άρθρο 21 και που θα χρησιμοποιείται στις
εργασίες.
Την αμοιβή του απασχολούμενου προσωπικού που θα έχει ο ανάδοχος, όπως ορίζονται στα άρθρα 22,23
(μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές), καθώς και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόλησή τους.
Ο Δήμος αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν :
Τον ανεφοδιασμό με νερό αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών (πλύση κάδων) από
πρόσφορο σημείο λήψης.
Το ύψος της προσφερόμενης συμβατικής τιμής θα παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της
σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής.
Άρθρο 16 ο: Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, το αρμόδιο όργανο παραλαβής και
αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών που κατατέθηκαν.
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παραπάνω διαδικασία που αφορά διαγωνισμό που γίνεται με
κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής
προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά
μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύμφωνη
με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης και να γίνει η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση
αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο
υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται ν. 4412/2016.
Άρθρο 17 ο: Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή. Η κατακύρωση των πρακτικών του
διαγωνισμού θα γίνει με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από αξιολόγηση των προσφορών
από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου και την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.
Άρθρο 18 ο: Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
α. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή πρόσκλησης,
στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέχρι 5 ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (άρθρο 127 παρ.1 του Ν. 4412/2016)
β. κατά της πράξης αναθέτουσας αρχής
5 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
(άρθρο 127 παρ. 1 του Ν. 4412/2016).
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2. ΠΑΡΑΒΟΛΟ
 Καταβολή με την κατάθεση της ένστασης
 Υπέρ του Δημοσίου 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
 Επιστροφή με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον
διοικητικό όργανο (άρθρο 127 παρ.2 του Ν. 4412/2016)
3. ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
 Διακήρυξη
 Πρόσκληση
 Πράξεις της αναθέτουσας αρχής
4. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ
 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής , η οποία αποφασίζει σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο , εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. (άρθρο 127 παρ.2 του Ν. 4412/2016)
Α. Γνωμοδοτικό όργανο : Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων (άρθρο 221 παρ. 11α του Ν4412/2016)
Β. Αποφαινόμενο όργανο : Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010)
Άρθρο 19 ο: Σύμβαση
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία, με βάση τους
όρους της διακήρυξης και της μελέτης που τη συνοδεύει και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη.
2. Η σύμβαση περιλαμβάνει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 53 του Ν. 4412/2016, όλα
τα βασικά στοιχεία της εργασίας και η διάρκεια της θα είναι από την υπογραφή της και για δώδεκα (12)
ημερολογιακούς μήνες.
3. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 20(είκοσι)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σ' αυτές
τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης,
εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις (άρθρο 105 παρ.5).
Άρθρο 20 ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η
εγγυητική επιστρέφεται με το πέρας της εργασίας.
ΑΡΘΡΟ 21: Συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος, υποχρεούται να εκτελεί όλες τις απαραίτητες εργασίες
συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του.
Επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση βλάβης του
μηχανολογικού εξοπλισμού η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας για την οποία
μισθώθηκε να προβεί στην αντικατάσταση του με άλλο. Η αντικατάσταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το
χρονικό διάστημα των 24 ωρών.
ΑΡΘΡΟ 22: Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης της εργασίας
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Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους, που αφορούν το αντικείμενο της
εργασίας για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας.
Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και των
ειδικών συνθηκών της εργασίας. Σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται στην
άγνοια των συνθηκών και αναγκών στην διαχείριση απορριμμάτων του Δήμου για περιπτώσεις
προβλημάτων η αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί τον απαραίτητο αριθμό προσωπικού που του αναλογεί
σύμφωνα με τους όρους της παρούσης
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής, ασφάλειας
εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος (περιβαλλοντικοί όροι).
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του εξασφαλίζει
συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα
χρησιμοποιεί για την κάλυψη των εργασιών.
Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προς τις εντολές
και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και να ευρίσκεται σε συνεχή επαφή .
Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση
απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η οποία θα θεωρείται από
τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι οδηγοί και χειριστές θα έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελματική άδεια
οδηγήσεως και επαρκή προϋπηρεσία.
Το προσωπικό του ανάδοχου θα αντικαθίσταται, εφ' όσον το απαιτήσει ο Δήμος, σε περίπτωση
που θα κριθεί ακατάλληλο για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού έργου
Το προσωπικό του ανάδοχου θα φορά ειδική στολή με τα διακριτικά στοιχεία του Δήμου και του
ιδίου.
Ο εξοπλισμός του ανάδοχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να
διατηρείται καθαρός και επιβάλλεται να πλένεται κατά τακτικά διαστήματα.
Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αδυναμίας
εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση του με άλλο έτσι ώστε να
ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. Η διακοπή εργασιών δεν μπορεί να
υπερβεί το χρονικό διάστημα 24 ωρών. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την
αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο
χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί στην επανόρθωση της.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής, από άλλο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου.
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Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις
εργασίες του με την υπαιτιότητά του. Θα πρέπει να προσκομίσει εντός 15 ημερών μετά την υπογραφή
της σύμβασης βεβαίωση ότι θα είναι ασφαλισμένος προς τρίτους και θα καλύπτεται για την αστική
ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της
σύμβασης.
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την ασφάλεια
του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών
σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημίες που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό
του ανάδοχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά
τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις
περιπτώσεις αυτές.
Άρθρο 23 ο: Παραλαβή και Πληρωμή εκτελεσθέντων εργασιών
Η αποζημίωση του ανάδοχου για τις παρεχόμενες εργασίες, θα καταβάλλεται με χρηματικό ένταλμα
μηνιαίως, με χρηματικό ποσό ίσο προς το 1/12 της συμβατικής συνολικής αμοιβής του, ύστερα από
σύνταξη πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης που θα εκδίδεται εντός 10
ημερών από το πέρας του πιστοποιούμενου μήνα.
Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης, η πληρωμή θα γίνεται σε μηνιαία βάση.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας
συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα
αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών εκτελεσθέντων εργασιών
είναι το μηνιαίο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων από την αρμόδια
επιτροπή και το τιμολόγιο του ανάδοχου και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΔΑ: 6ΖΝΞΩΛΓ-3Ι2
(TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

i

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: Δήμος Λέρου
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6171_10
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πλάτανος Λέρος
- Αρμόδιος για πληροφορίες: κα Νταλόγλου Κωνσταντίνα
- Τηλέφωνο: 2247023632
- Ηλ. ταχυδρομείο: daloglou_d@yahoo.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.leros.gr/main/
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV):ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
(ΦΠΑ 17%) 90511000-2
- Η σύμβαση αναφέρεται σε :ΕΡΓΑΣΙΑ
-

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
ii
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
iii
μεσαία επιχείρηση ;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
iv
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
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) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
v
κατάλογο :
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να

Απάντηση:
[ ] Ναι [] Όχι

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
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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 αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
vi
κοινού με άλλους ;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των [ ]
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
[……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
[……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
Στήριξη:
Απάντηση:

vii

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που
θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα
από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
[]Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
υπό μορφή υπεργολαβίας;
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
ix
1 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ·

viii

x,xi

2 δωροδοκία ·
xii

3 απάτη ·
4 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
5

6

xiii·

xiv

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ·
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
xvi
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
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;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
xvii
[……][……][……][……]
xviii

Εάν ναι, αναφέρετε :
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
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β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
xx
(«αυτοκάθαρση») ;
xxi
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν :

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
xix
[……][……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
[] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
xxii
ασφάλισης , στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
α)[……]·
α)[……]·
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
β)[……]
β)[……]
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
-[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-[……]·
-[……]·
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
Εάν ναι, να αναφερθούν
Εάν ναι, να
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
λεπτομερείς
αναφερθούν
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
πληροφορίες
λεπτομερείς
xxiii
διακανονισμό για την καταβολή τους ;
[……]
πληροφορίες
[……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
xxiv
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
[] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
xxv
εργατικού δικαίου ;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
xxvi
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
-[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
xxvii
αυτές τις περιστάσεις
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
xxviii
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ;
[.......................]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
[…...........]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης

[] Ναι [] Όχι

xxix

συμφερόντων , λόγω της συμμετοχής του
στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Έχει παράσχει ο οικονομικός
φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί στην προετοιμασία της
xxx
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης ;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
xxxi
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;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει
ότι:
α) δεν 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,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που
Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8
xxxii
παρ. 4 ν. 3310/2005 :
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
[] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα

1) Ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος στα σχετικά
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική
Απάντηση:
επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που [……],[……][…]νόμισμα
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
xxxiv
είναι ο εξής
:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό νόμισμα
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
νόμισμα
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
νόμισμα
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
xxxv
έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής :
[……],[……][…] νόμισμα
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο
οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές
xxxvi
αναλογίες
που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[…................................…]

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςxxxvii
αναλογία μεταξύ x και y
-και η αντίστοιχη
αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……][…]νόμισμα
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
xxxviii
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
,ο
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
xxxix
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς , ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
xl
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς :
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
xli
υπηρεσίες , ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο
σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
xlii
διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον
κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς
και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο
της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

ημερομηνίες

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]
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και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα
έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός
των διευθυντικών στελεχών του κατά τα
τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
xliii
υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη
με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

β) [……]
[……]

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[….............................................]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
Απάντηση:
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
[……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα
ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
[……] [……]
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
xliv
διατίθενται ηλεκτρονικά , αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχι

xlv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
xlvi
εγγράφων): [……][……][……]

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
xlvii
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
xlviii.
με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν

β) 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 Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται
μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

ατόμων.

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων

v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος
ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται
οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix
Όπως 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).
x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi

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
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). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά
όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά
και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η
κείμενη νομοθεσία).
xii
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) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε
αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii
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.
xiv
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) που
ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv

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/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013
(ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και
άλλες διατάξεις.".
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xvi
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά
με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii
Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

που

xxxix
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
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xl
Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli
Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II,
ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii
Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xliii

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii
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. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από
τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

……………………………………………………………………………………………………………………....
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
α) Μεραμπελιώτης Βασίλειος (υπ/φη)
β) Μπίλλης Νεκτάριος (υπ/φή)
γ) Μπαλαμπάνης Ευάγγελος (υπ/φή)

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
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