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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ
«Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ»

Αρ.Πρωτ.: 1398/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 54.900,00 €
Φ.Π.Α. 24% : 13.176,00 €
ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 68.076,00 €

ΜΑΪΟΣ 2020
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ

διακηρύσσει

τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο
τιμής.
Προϋπολογισμού 54.900,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την από 14-042020 Μελέτη της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας.

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
Α. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που εμπεριέχονται στο
ν.4488/2017 και ν.4497/2017 και ιδίως των άρθρων 116 και 117 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων,

Προμηθειών

και

Υπηρεσιών

(προσαρμογή

στις

Οδηγίες

2014/24/ΕΕ

και

2014/25/ΕΕ)»,
Β. τις διατάξεις του άρθρου 265 του Ν.3463/2006 και αρ.13-17 ν.4071/2012, όπως ισχύει.
Γ. Την από 14-04-2020 Μελέτη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.
Δ. την υπ’ αρ. 326/2019 και την υπ’ αρ. 327/2019 απόφαση του Δ.Σ. περί ορισμού Επιτροπής
Διεξαγωγής Διαγωνισμών.
Ε. Την 86/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, με την οποία
καταρτίσθηκαν οι όροι του παρόντος διαγωνισμού.
ΣΤ. τους όρους της παρούσας και

καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας.
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Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ
Οδός: ΠΑΝ. ΔΡΑΚΟΥ 11 & ΠΙΝΔΑΡΟΥ - ΘΗΒΑ
Ταχ.Κωδ.: 32200
Τηλ.:22620-80821
FAX: 22620-89627
E-mail: info@fodsaste.gr
Ιστοσελίδα:www.fodsaste.gr
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της έδρας του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ,
στη διεύθυνση Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου στη Θήβα, ΤΚ 32200, Τηλ:2262080821,
FAX:2262089627 την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020, ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής Διαγωνισμού.
Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών
1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) η με αρ.Πρωτ. 1399/2020 Προκήρυξη σύμβασης,
β) η παρούσα Διακήρυξη, με αρ. Πρωτ. 1398/2020
γ) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν 4412/2016
δ) η από 14-04-2020 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
ε) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την
αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω
2. Στα έγγραφα της σύμβασης θα είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση και
πλήρης πρόσβαση των ενδιαφερομένων και πιο συγκεκριμένα:
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,
στη διεύθυνση (URL) : www.fodsaste.gr
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο,
στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Επίσης περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί και στον ελληνικό τύπο.
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα
γραφεία της έδρας του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας ΑΕ στη διεύθυνση Παν.Δράκου 11 &
Πινδάρου στη Θήβα, ΤΚ 32200, Τηλ:2262080821,FAX:2262089627 κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες:
1) σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία θα δίδονται από την κα Νίκα Κατερίνα – Υποδ/νση
Προμηθειών, Υπηρεσιών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών της Δ/νσης Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών τηλ:2262028305, και
2) για το αντικείμενο του διαγωνισμού από τον κ. Γεωργίου Ηλία - Δ/νση Διαχείρισης Αστικών
Στερεών Αποβλήτων, τηλ:2262024471, 2262089306,
Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός αφορά την υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ», όπως περιγράφεται στην από 14-04-2020 Μελέτη της αρμόδιας Τεχνικής
Υπηρεσίας του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας.
2. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν
στον διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να
μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του
άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις
του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 68.076,00 Ευρώ και αναλύεται σε:
Καθαρή αξία: 54.900,00 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 13.176,00 €
Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου
1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Η δαπάνη για την σύμβαση
βαρύνει την με κωδικό : 61.00.99 «Αμοιβές

και έξοδα υποστήριξης λοιπών υπηρεσιών -

μελετών» του προϋπολογισμού του Φορέα για τα έτη 2020, 2021 και 2022.
2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της
κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011 καθώς και της
κράτησης ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με
το άρθρο 350 παρ. του ν.4412/2016 (ΚΥΑ 1191/14.03.2017 ΦΕΚ 969/22.03.2017 Β΄).
3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Φορέα.
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4. Η συμβατική αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πληρώνεται τμηματικά στον ανάδοχο
με βάση τις παρεχόμενες υπηρεσίες και με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, που θα
συνοδεύεται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στην παρ.5 του άρθρου
200 του Ν.4412/2016. Η πληρωμή θα γίνεται εντός τριάντα ημερών από την έκδοση του
σχετικού παραστατικού. Επί του καθαρού συμβατικού ποσού θα συμπεριλαμβάνονται και οι
νόμιμες κρατήσεις.
Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση της μηνιαίας παρασχεθείσας
υπηρεσίας είναι:
1. Μηνιαίο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων
υπηρεσιών, το οποίο συντάσσεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Φορέα.
2. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου
μήνα.
3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.
4. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
5. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.
Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του
Ν.4412/2016.
Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος
διενέργειας του διαγωνισμού
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται
η Τρίτη 16 Ιουνίου 2020, ώρα 10:00 π.μ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα
ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός
θα διεξαχθεί στην έδρα του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, στη διεύθυνση Παν. Δράκου 11
& Πινδάρου στη Θήβα, ΤΚ 32200, Τηλ: 2262080821-2262027977, Fax: 2262089627, τη
Τρίτη 16 Ιουνίου 2020, ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 είτε (α) με
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την
αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς
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γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που
διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως
ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από
οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδος ΑΕ,
Π. Δράκου 11 & ΠΙΝΔΑΡΟΥ,
ΘΗΒΑ Τ.Κ:32200

Προσφορά του …………..1
για την υπηρεσία :
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»
με αναθέτουσα αρχή τον Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδος ΑΕ
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 16/06/2020
3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 9.
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. Αν τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις
ίδιες ενδείξεις και
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 και 10.
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου της παρ. 2.
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188).

Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο,
fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων των μελών αυτής.
1
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5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
ημερομηνία υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται
στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11.
6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει
στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην
κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
7. Οι προσφορές (ήτοι Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική Προσφορά, Οικονομική
Προσφορά) υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής

αμοιβής

μεταξύ

τους)

κάθε

μέλους

της

ένωσης,

καθώς

και

ο

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή
αποκλεισμού, τα ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω:
2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα
ακόλουθα:
α) τυποποιημένο έντυπο του άρθρου 15 (ΤΕΥΔ) της παρούσας το οποίο θα σφραγίζεται και
θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου οικονομικού φορέα. Ως
εκπρόσωπος του υποψηφίου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης
σύμβασης.
β) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά

έγγραφα

σύστασης

και

νόμιμης

εκπροσώπησης

(όπως

καταστατικά,

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
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κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις
τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
γ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους,
κατά το άρθρο 93 περ.δδ του ν.4412/2016.
δ) Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία να αναφέρεται
από τον οικονομικό φορέα ότι: i) έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού με τίτλο, ii) Η υποβαλλόμενη προσφορά
έχει διάρκεια ισχύος και τον δεσμεύει στον διαγωνισμό, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά της υποπεριπτ. (β), για κάθε οικονομικό φορέα
που συμμετέχει στην ένωση. Στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει η ένωση οικονομικών
φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης
(συμπεριλαμβανομένης

της

κατανομής

αμοιβής

μεταξύ

τους),

καθώς

και

ο

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, η οποία θα
πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην από 14-04-2020 Μελέτη της Τεχνικής
Υπηρεσίας, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην ως άνω Μελέτη.
4. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 10 της παρούσας.
Άρθρο 10: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών
1. Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται για το σύνολο των απαιτούμενων υπηρεσιών,
όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και σύμφωνα με την από 14-04-2020 Μελέτη
της Τεχνικής Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για
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την παρεχόμενη υπηρεσία στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης.
2. Η προσφερόμενη τιμή μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δίνεται σε ευρώ και αναγράφεται
ολογράφως και αριθμητικώς.
3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.
6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται
ενιαία τιμή για το σύνολο των απαιτούμενων υπηρεσιών, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
8. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά.

Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών

–

Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης

–

Κατακύρωση
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία
στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής,
μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 7 της παρούσας. Η παραλαβή
μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει,
συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων
οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο
της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 8
της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η
ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον
υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του
Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του
διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της
διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η αποσφράγιση διενεργείται
δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους,
οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων
που υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.
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2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και
σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά
το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η επιτροπή προχωράει στην αξιολόγησή
τους σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
β) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όλων των υποψήφιων
οικονομικών φορέων. Στην συνέχεια το παραπάνω όργανο με την ίδια διαδικασία, αξιολογεί
τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων των οποίων οι φάκελοι δικαιολογητικών
συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς έγιναν αποδεκτοί. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί
όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά (συμμετοχής,
τεχνική προσφορά) και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, καθώς και τα ποσά της
οικονομικής προσφοράς όσων έγιναν αποδεκτοί και προχωρεί σε απλή καταγραφή των ποσών
των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων που απορρίφθηκαν κατά το προηγούμενο
στάδιο, σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
γ) Σύμφωνα με τα ανωτέρω η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής,
των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών γίνονται σε μία δημόσια
συνεδρίαση, τα ευρήματα της οποίας αποτυπώνονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού σε ένα
πρακτικό που επικυρώνεται με μία απόφαση του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.
δ) Η εν λόγω απόφαση επικύρωσης του Δ.Σ. του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ,
κοινoποιείται με επιμέλεια της αναθέτουσας στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω
απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες),
η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή
σύμβασης
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα
δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας εφόσον δεν έχουν ήδη
προσκομιστεί σε προηγούμενα στάδια. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού ή στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της πρώτης
παραγράφου (10 ημερών) αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση
της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή
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παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) της Αρχής του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14
της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
του άρθρου 14, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του στο Δ.Σ. του ΦΟ.Δ.Σ.Α.
Στερεάς Ελλάδας ΑΕ για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.
β) Το Δ.Σ. του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από
τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, τα οποία είναι διαθέσιμα προς έλεγχο στην
Δ/νση Οικονομικών/Τμήμα Προμηθειών του Φορέα (Παν. Δράκου 11, Θήβα) με δική τους
μέριμνα.
γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις κείμενες
διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας
και

από τις αποφάσεις αναστολών επί

αυτών, ο προσωρινός

ανάδοχος

υποβάλει

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 16 της παρούσας μετά από σχετική
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρ. 26
του αρ. 107 του ν.4497/20017. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και,
εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής των άρθρων 12, 13
και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης
στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την
υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης.
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δ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται.
ε) Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της προσφοράς του αναδόχου υπέρ του οποίου
κατακυρώθηκε η ανάθεση της απαιτούμενης υπηρεσίας της διακήρυξης και της σχετικής
μελέτης, στοιχεία τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Η διάρκεια της σύμβασης που
θα υπογραφεί για την παροχή απαιτούμενης υπηρεσίας, θα είναι από την υπογραφή της και
για δύο (2) έτη.
στ) Η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής
∆ιαγωνισμού, δύναται, σύμφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 104 και 105 του Ν. 4412/2016
να αποφασίσει:
Α) Κατακύρωση του συνόλου του έργου.
Β) Κατακύρωση μέρους του έργου, σε ποσοστό που ανέρχεται έως 50% στην περίπτωση
μικρότερης ποσότητας.
Γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τμήμα ή για τμήματα ή και για το
σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων
και των τεχνικών προδιαγραφών ή προσφυγή στη διαπραγμάτευση των άρθρων 29 και 32
του Ν. 4412/2016 εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτών.
Δ) Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τμήμα ή για τμήματα ή και
για το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού.
Ε) Ακύρωση μερικώς της διαδικασίας ή αναμόρφωση του αποτελέσματός της ή επανάληψή
της, σε περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή η επανάληψη λαμβάνει χώρα από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως τα
οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 12: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται
στην από 14-04-2020 Μελέτη της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας και που είναι εγκατεστημένα
σε
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού
μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισμού
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε
ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους
των παρακάτω περιπτώσεων:
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),
η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης
του

χρηματοπιστωτικού

συστήματος

για

τη

νομιμοποίηση

εσόδων

από

παράνομες

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15),
η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ
του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) τους διαχειριστές, καθώς και νόμιμο
εκπρόσωπο σε περίπτωση Συνεταιρισμού.
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται

ο προσφέρων, όταν έχει

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων
ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
γ)

Επίσης εάν η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το αρ. 107 παρ. 8 του ν.4497/2017,

γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται,
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως
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«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
3. Κατ’εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 2. Κατ’εξαίρεση, όταν
ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 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 παρ. 2 του άρθρου 73
ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται
η παράγραφος 2.
4. Εάν ο προσφέρων τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις
και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις
των παραγράφων 1, 2 και 4.
6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1, 2γ και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός
φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν
ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα
γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις
ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και
μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων
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ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη
απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης
δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος
στο οποίο ισχύει η απόφαση.
7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου
73 του ν. 4412/2016.
8. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου
74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης δημοσίων (διαγωνισμό).
Άρθρο 14: Κριτήρια επιλογής
Α. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της ανάθεσης.
Ειδικότερα απαιτείται:
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης
απαίτησης καταλληλότητα, απαιτείται να διαθέτουν πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου,
ή της επαγγελματικής οργάνωσης ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια
αρχή με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που
θα έχουν εκδοθεί το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών,
φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος
Άρθρο 15: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 79 ν.
4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ενημερωμένο το
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της
ΕΑΑΔΗΣΥ, 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 13 της παρούσας,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 14
της παρούσας,
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Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου,
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, η υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 79 παρ. 2 / το τυποποιημένο έντυπο της παρ. 4 κατά περίπτωση, υποβάλλεται
χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Άρθρο 16: Δικαιολογητικά2 (Αποδεικτικά μέσα)
1. Δικαιολογητικά
α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα
άρθρα 12 και 13 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών του άρθρου 7, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα
με το άρθρο 11.3 (α) και κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 11.3 (β) της
παρούσας.
β. Αναφορικά με το χρόνο έκδοσης των αποδεικτικών μέσων, σημειώνεται ότι όπου
απαιτούνται, γίνονται αποδεκτά ως εξής: α) οι ένορκες βεβαιώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, β) οι υπεύθυνες δηλώσεις εφόσον έχουν
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών, γ)
τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων όπως και δ) τα

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων
αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς
της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η
παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής
κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από
την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι
δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με
συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της
χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β)
του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
2
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πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση
ανώνυμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες πριν από την
υποβολή τους.
Τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβειά τους, εφόσον αυτή φέρει υπογραφή που έχει τεθεί το πολύ έως και δέκα (10) μέρες
πριν της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.
γ. Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 13 και 14 πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα
μέλη της ένωσης.
δ. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
2.

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού μητρώου
(ποινικού μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται
αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή
στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά
τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας και
είναι αποδεκτό εφόσον είναι έκδοσης τριών (3) μηνών πριν την υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεδομένου ότι βεβαιώνει έννομες καταστάσεις μέχρι και το
χρόνο έκδοσής τους, δεν είναι απαραίτητο να εκδίδονται και κατά τον χρόνο υποβολής των
προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής. Τουναντίον, αρκεί η προσκόμισή τους από τον
προσωρινό ανάδοχο με ημερομηνία μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή
τους, δεδομένου ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά καλύπτουν όλο το προγενέστερο της έκδοσής
τους χρονικό διάστημα και ως εκ τούτου, καλύπτουν τις απαιτήσεις του άρθρου 104 παρ. 1
του ν. 4412/2016.
β. για την παράγραφο 2 α & 2β του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις
του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και
στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.
Επίσης θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ κατά την υποβολή του και σε περίπτωση που δεν
αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
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Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να
καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον
αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.
Επιπλέον, προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους
οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά
δικαιολογητικά είναι:
(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό
φορέα,
(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση
εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των
εκπροσώπων των μελών της διοίκησής τους. Η υποχρέωση προσκόμισης της ως άνω
ασφαλιστικής ενημερότητας για τα νομικά πρόσωπα αφορά συγκεκριμένα τα πρόσωπα του
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13.
Για την περίπτωση γ` της παραγράφου 2 του άρθρου 13: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο
να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ
σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
γ. για την παράγραφο 4 του άρθρου 13: υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο
προσφέρων δεν i) τελεί υπό πτώχευση ή ii) έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή iii) ειδικής
εκκαθάρισης ή iv) τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή v) από το δικαστήριο
ή vi) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή vii) έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή viii) βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
δ. αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τέτοιου είδους έγγραφα
ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις υπό 1 και 2 του άρθρου 13, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής
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ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2
του άρθρου 13 της παρούσας.
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη
πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.
ε. για το άρθρο 14: πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής
οργάνωσης ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή με το οποίο να
πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχουν εκδοθεί το
πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο
χρόνο ισχύος.
Άρθρο 17: Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη
του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Άρθρο 18: Εγγύηση καλής εκτέλεσης
1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5%
επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την
υπηρεσία, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία.
2. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για
κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου,
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η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης (τίτλος, αριθμό πρωτοκόλλου) και την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου
προς τον οποίο απευθύνεται.
3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης.
6. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος για τουλάχιστον 60 ημέρες
μετά την λήξη της σύμβασης.
Άρθρο 19: Ενστάσεις
Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από
γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά
την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ
του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη του Δ.Σ. του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, αν η
ένσταση γίνει δεκτή. Το παράβολο επιστρέφεται στον οικονομικό φορέα, αν η ένσταση γίνει
δεκτή από το Δ.Σ. του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.
Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου 2 της παρούσας, χωρεί
ένσταση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας,

μέχρι το ήμισυ του χρονικού

διαστήματος από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ έως την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας συνυπολογίζονται και
οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Επί της ένστασης

αποφασίζει το Δ.Σ. του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της
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οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης,
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού
ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Η προθεσμία για την άσκηση της ενστάσεως και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά
τα λοιπά, η άσκηση της ενστάσεως δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν δεν απαιτείται προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης,
β) αν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι και
γ) εφόσον πρόκειται για εκτελεστική σύμβαση συμφωνίας - πλαίσιο σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 39, ή για σύμβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο Δυναμικού
Συστήματος Αγορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 33 και 270.
Άρθρο 20: Γλώσσα διαδικασίας
1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική. Τυχόν ενστάσεις
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που
θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα
επικυρωμένα3, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.4, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από
ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία
είτε από άλλα αρμόδια κατά νόμο πρόσωπα και φορείς.
3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε
από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την
συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, εφόσον συνοδεύονται από

3

Είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας
‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84),
ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.
4
Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).
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μετάφραση στην ελληνική. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των εγγράφων αυτών που έχουν
υποβληθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.
5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή,
με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων.
Άρθρο 21: Εφαρμοστέα νομοθεσία
Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω
νομοθετημάτων:
- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που
εμπεριέχονται στο ν.4488/2017 και ν.4497/2017, καθώς και στο ν.4605/2019
- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α')
- του αρ. 265 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (όπως ισχύει)
- του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του Ν.4281/2014 (όπως ισχύει): «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
- τα αρ. 13-17 του Ν.4071/2012 (όπως ισχύει), της ΚΥΑ 2527/2009 (ΦΕΚ 83/Β), την Κ.Υ.Α.
ΗΠ/50910/2727/03 και το αρ. 9 του ν.3854/10 σχετικά με την λειτουργία των ΦοΔΣΑ.
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .
-του υπ’αριθ. πρωτ. 5035/28-09-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ) εγγράφου με θέματα
«Ζητήματα που άπτονται του χρόνου έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που
προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την
απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού», της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΗ.)
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- τα αρ. 225-247 του Ν.4555/2018 «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»
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- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας

καθώς

και

το

σύνολο

των

διατάξεων

του

ασφαλιστικού,

εργατικού,

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.)
και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που
εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο
120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.
Άρθρο 22: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ όπου φέρει κωδικό ΑΔΑΜ,
καθώς στην ιστοσελίδα του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ (www.fodsaste.gr).
Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του
ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Επίσης περίληψη
της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο. Τα έξοδα της δημοσίευσης
βαρύνουν τον ανάδοχο.
Άρθρο 23: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η υπηρεσία είναι τα αναφερόμενα
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος
καθορίζεται ως κατωτέρω:
1. Το συμφωνητικό
2. Η παρούσα Διακήρυξη
3. Τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην από 14-04-2020 Μελέτη της
αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.

Άρθρο 24: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι 7 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με
τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο 5 ημέρες πριν από
την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
Άρθρο 25: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει
πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει
πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της υπηρεσίας.
Άρθρο 26: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας
Οι απαιτούμενες παρεχόμενες υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν:
α) στην εγκατάσταση του Χ.Υ.Τ.Α. Θήβας, που βρίσκεται στη θέση Τσαρτσάλι του Δήμου
Θηβαίων ή/και
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β) στην εγκατάσταση του Χ.Υ.Τ.Α. Χαλκίδας, που βρίσκεται στη θέση Γιαμίνια ή Πέι Δοκού
του Δήμου Χαλκιδέων,
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην από 14-04-2020 Μελέτη της αρμόδιας
υπηρεσίας.
Το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των απαιτούμενων υπηρεσιών ορίζεται για περίοδο
δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην από 14-04-2020
συνημμένη Μελέτη της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας.
Άρθρο 27 : Διάφορες ρυθμίσεις
α) Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.
β) Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται από το
ΔΣ του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. και τα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια Θήβας, κατά
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
γ) Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου
της συμβάσεως, χωρίς απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας
Α.Ε. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα
προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης.
δ) Εάν κριθεί αναγκαίο, το ΔΣ δύναται να αποφασίσει την προσφυγή στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης με τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται από τις διατάξεις του
άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.
ε) Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
Η έγκριση διενέργειας της δημοπρατούμενης υπηρεσίας και η δέσμευση της σχετικής
πίστωσης, αποφασίστηκε με την υπ’αριθμ. 86/2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς
Ελλάδας ΑΕ.

Θήβα, 19-05-2020
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Φο.Δ.Σ.Α.
Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

Ευθύμιος Καραΐσκος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Σύμβασης)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
«Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.»
ΑΡ. ΓΕΜΗ:134032417000
Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου, Θήβα
www.fodsaste.gr

ΜΕΛΕΤΗ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ
Χ.Υ.Τ.Α. ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 54.900,00 €
Φ.Π.Α. 24% : 13.176,00 €
ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 68.076,00 € (με ΦΠΑ)

Απρίλιος 2020
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔOΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
«Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.»

ΑΡ. ΓΕΜΗ:134032417000
Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου, Θήβα
www.fodsaste.gr

ΜΕΛΕΤΗ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ
Χ.Υ.Τ.Α. ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ »

54.900,00 € πλέον Φ.Π.Α.

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α.
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. των Ο.Τ.Α. Πρόκειται
για Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με την νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρίας των Ο.Τ.Α.
και ανήκει στα Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. Αποτελεί Διαδημοτική Επιχείρηση των Δήμων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδος, που έχει αντικείμενο την διαχείριση των αστικών απορριμμάτων.

Οργανωτική δομή της Α.Α.
Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιό της, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του
οποίου ορίζονται από το καταστατικό της, τις διατάξεις του αρ. 265 του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα (N.3463/2006), τις διατάξεις των ν.2190/20 και 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», την
Κ.Υ.Α. 2527/2009, τα αρ. 225 -247 του ν.4555/2018 καθώς και όλες τις σχετικές διατάξεις για τους
Φο.Δ.Σ.Α.
Οι εργασίες της Εταιρείας διευθύνονται από το Γενικό Διευθυντή, ο οποίος προσλαμβάνεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό και είναι υπόλογος σ' αυτό
για την εύρυθμη λειτουργία της.

Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές
Ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την υλοποίηση μέτρων και
έργων που προωθούν την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα
με τα άρθρα 30 ν. 3536/2007, 1 παρ.1 της ΚΥΑ 2527/2009, 13 παρ. 1 του ν. 4071/2012, 29 του ν.
4042/2012 και 227 του ν. 4555/2018, καθώς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον οικείο Π.Ε.Σ.Δ.Α.
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Αναλυτικότερα οι αρμοδιότητες του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.
περιγράφονται στο άρθρο 227 του Ν4555/2018 και στο καταστατικό του. Μέρος των αρμοδιοτήτων
του Φο.Δ.Σ.Α. είναι η υγειονομική ταφή της περίπτωσης ζ' και η λειτουργία χώρων της περίπτωσης η'
του άρθρου 2 της Η.Π29407/3508/2002 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας (Β'1572) για τα αστικά απόβλητα, με δυνατότητα αποδοχής
και λοιπών στερεών μη επικινδύνων, καθώς και επικινδύνων αποβλήτων καθώς και η παροχή στους
Ο.Τ.Α. συνδρομής για την εξάλειψη του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης και την αποκατάσταση
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των υφιστάμενων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.). Ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας
Α.Ε. έχει την ευθύνη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων των Χ.Υ.Τ.Α. Θήβας και Χαλκίδας, για την
εύρυθμη λειτουργία των οποίων, τηρώντας την κείμενη νομοθεσία, για την προστασία του
περιβάλλοντος και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, είναι αναγκαία η παροχή υπηρεσιών
μεταφοράς και ανακυκλοφορίας των υγρών αποβλήτων εντός των εγκαταστάσεων των Χ.Υ.Τ.Α. Θήβας
και Χαλκίδας με χρήση βυτιοφόρων οχημάτων.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.
Ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. επιθυμεί να συνάψει σύμβαση με ανάδοχο για την παροχή
υπηρεσιών μεταφοράς και επανακυκλοφορίας υγρών αποβλήτων εντός των Χ.Υ.Τ.Α. Θήβας και
Χαλκίδας με χρήση βυτιοφόρων οχημάτων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού και του λοιπού κατά
την κρίση του αναδόχου απαιτούμενου προσωπικού).
Οι εγκαταστάσεις των Χ.Υ.Τ.Α. Θήβας και Χαλκίδας είναι εναρμονισμένες με το νομικό πλαίσιο
τόσο της εθνικής όσο και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων σε
χώρους υγειονομικής ταφής. Για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στραγγισμάτων που προκύπτουν
από την διαδικασία της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων διαθέτουν Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Στραγγισμάτων – Ε.Ε.Σ. και Μονάδα Αντίστροφης Ώσμωσης όπου διενεργείται το τελικό και βασικότερο
στάδιο της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Η Μονάδα της Αντίστροφης Ώσμωσης αποτελείται
από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό σε κατάλληλη διάταξη καθώς και κάποιες διατάξεις φίλτρανσης
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ορθή και ενδεικνυόμενη λειτουργία της.
Η λειτουργία της Μονάδας της Αντίστροφης Ώσμωσης είναι συνεχόμενη κατά την διάρκεια
όλου του έτους και ενδεχόμενη βλάβη έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή της λειτουργίας της με
συνέπεια την μη ορθή και εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης. Επιπλέον τα τελευταία χρόνια έχει
παρατηρηθεί κατά τους χειμερινούς και φθινοπωρινούς μήνες ραγδαία αύξηση των εισερχόμενων
προς επεξεργασία στραγγισμάτων καθώς ο όγκος των βρόχινων νερών, που εισέρχονται στον
απορριμματικό όγκο παρουσιάζεται σημαντικά μεγαλύτερος, λόγω της μεγάλης αύξησης του ύψους
βροχής.
Σύμφωνα με τις εν ισχύ Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων – Α.Ε.Π.Ο., τις Άδειες
Λειτουργίας των ανωτέρω Χ.Υ.Τ.Α. και την εν γένει κείμενη νομοθεσία, προβλέπεται η
επανακυκλοφορία του προϊόντος (καθαρά) και της απόρριψης (άλμης) των Μονάδων Αντίστροφης
Ώσμωσης στον διαμορφωμένο απορριμματικό όγκο των κυττάρων.
Προκειμένου, λοιπόν, να εξασφαλίζεται η εύρυθμη ποιοτική και ποσοτική λειτουργία των
Μονάδων Αντίστροφης Ώσμωσης, αλλά και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών
και δυσλειτουργιών του υδραυλικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αλλά και καταστάσεων
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έκτακτης ανάγκης έντονων καιρικών φαινομένων, κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία η σύναψη
σύμβασης με ανάδοχο για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς υγρών αποβλήτων, για την μετάγγιση και
επανακυκλοφορία τους εντός των εγκαταστάσεων, κατά την κρίση των υπεύθυνων λειτουργίας των εν
λόγω Χ.Υ.Τ.Α. και της Διεύθυνσης διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Φορέα.
Η συγκεκριμένη υπηρεσία κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90000000-7 «Υπηρεσίες λυμάτων» και 34144520-9 «Βυτία μεταφοράς
αποχετευτικών λυμάτων».
Με γνώμονα την ομαλή και σύννομη λειτουργία των εγκαταστάσεων και για λόγους
προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και του δημοσίου συμφέροντος γενικότερα,
κρίνεται απαραίτητο και αναγκαίο όπως προκηρυχτεί ανοιχτός διαγωνισμός για την υπηρεσία
μεταφοράς και επανακυκλοφορίας υγρών αποβλήτων εντός των Χ.Υ.Τ.Α. Θήβας και Χαλκίδας με χρήση
βυτιοφόρων οχημάτων, προϋπολογισμού πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (54.900,00
€) πλέον Φ.Π.Α. Η προμήθεια αυτή εκτιμάται ότι θα επαρκέσει για την κάλυψη αναγκών για χρονικό
διάστημα δύο ετών (2 ετών).

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους. Η πίστωση για το συγκεκριμένο
ποσό θα βαρύνει τον κωδικό 61.00.99 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα υποστήριξης λοιπών υπηρεσιών μελετών» του προϋπολογισμού εξόδων του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για τα έτη 2020, 2021 και
2022.

Κριτήριο ανάθεσης - ανάδειξη αναδόχου
Κριτήριο για την ανάθεση της εν λόγω σύμβασης σε Ανάδοχο είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η ανάδειξη Αναδόχου
θα διεξαχθεί μέσω της ανοικτής διαδικασίας του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στο πλαίσιο
προκήρυξης διαγωνισμού με την υποβολή έντυπων κλειστών προσφορών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου
Στο παρόν τεύχος καθορίζονται οι κατ΄ ελάχιστο απαιτήσεις, που θα πρέπει να διαθέτουν οι
οικονομικοί φορείς για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς υγρών
αποβλήτων εντός των Χ.Υ.Τ.Α. Θήβας και Χαλκίδας με χρήση βυτιοφόρων οχημάτων» για τα έτη 2020,
2021 και 2022.
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A.

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές
Στο παρόν τεύχος καθορίζονται οι κατ΄ ελάχιστο απαιτήσεις, που θα πρέπει να διαθέτουν οι

οικονομικοί φορείς για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»
για το έτος 2020, 2021 και 2022.
1) Τα βυτιοφόρα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της υπηρεσίας θα
πρέπει, με βάση την άδεια κυκλοφορίας τους, να είναι κατ’ ελάχιστο «ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΜΑΖΑΣ
15.000 (Kgr)».
2) Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας (οχήματα και λοιπός
συνοδευτικός εξοπλισμός) θα είναι σε άριστη κατάσταση από άποψη κατασκευής και
λειτουργίας και θα είναι κατάλληλος για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εφοδιασμένος με
όλες τις ειδικές προβλεπόμενες άδειες, όπως άδεια κυκλοφορίας, ασφάλεια, τέλη
κυκλοφορίας Κ.Τ.Ε.Ο., κάρτα ταχογράφου κ.λ.π.. Ευκρινή αντίγραφα των ανωτέρω θα
πρέπει να κατατεθούν με την Τεχνική Προσφορά.
3) Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας θα διαθέτει την
ανάλογη επαγγελματική άδεια (π.χ. άδεια οδήγησης). Ευκρινή αντίγραφα των ανωτέρω θα
πρέπει να κατατεθούν με την Τεχνική Προσφορά.
4) Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι κάτοχος Άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων
στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την οποία και θα πρέπει, επί ποινή
αποκλεισμού, να καταθέσει μαζί με την Τεχνική του προσφορά σε ευκρινές αντίγραφο.
5) Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί την υπηρεσία κατά τρόπο που να μην προκύπτουν
προβλήματα υγιεινής ή ρύπανσης του περιβάλλοντος έστω και αν αυτό λόγω ειδικών
συνθηκών απαιτεί να ληφθούν πρόσθετα μέτρα ή να επιμηκυνθεί το ωράριο εργασίας.
6) Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των
Χ.Υ.Τ.Α. ευθύνης του Φο.Δ.Σ.Α. και μετά από σχετική ειδοποίηση του Υπεύθυνου της κάθε
εγκατάστασης. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και
προσωπικό για την εκτέλεση αυτής, σε χρονικό διάστημα το αργότερο τεσσάρων (4) ωρών
από την ειδοποίηση και να μπορεί να ανταποκριθεί ενδεχομένως ταυτόχρονα και στις δύο
(2) εγκαταστάσεις ευθύνης του Φορέα, ήτοι στον Χ.Υ.Τ.Α. Χαλκίδας και στον Χ.Υ.Τ.Α. Θήβας,
εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Η συχνότητα και ο αριθμός των βυτίων θα εξαρτάται από
τις ανάγκες που παρουσιάζονται κάθε φορά.
7) Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει να
διατηρείται καθαρός και άριστης εμφάνισης με φροντίδα του αναδόχου.
8) Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση της υπηρεσίας
αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι
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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.
9) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί όλα όσα προβλέπονται γενικότερα από την κείμενη
νομοθεσία (χορήγηση ΜΑΠ σε οδηγούς και τυχόν εργάτες, τήρηση όλων των διατάξεων
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), του Κανονισμού Υγιεινής και Ασφάλειας και
γενικότερα όλων των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας κλπ.). Το εκάστοτε όχημα θα
πρέπει να συνάδει με τον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας – Κ.Ο.Κ. και να φέρει όλα
τα απαραίτητα που αυτός ορίζει (π.χ πυροσβεστήρες, φαρμακείο, κλπ). Αποτελεί
αποκλειστικά ευθύνη του αναδόχου η οποιαδήποτε παράλειψη ή παράβλεψη. Σε
περίπτωση που τυχόν επιβληθεί πρόστιμο στον Φορέα ύστερα από έλεγχο από αρμόδιες
δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. Επιθεώρηση εργασίας) λόγω αμέλειας του Αναδόχου, η πληρωμή
του προστίμου θα βαρύνει τον Ανάδοχο και θα παρακρατείται από την αμοιβή του.
10) Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας προς
τους ίδιους και προς τρίτους.
11) Το προσωπικό που θα διαθέτει ο ανάδοχος θα αντικαθίσταται, εφόσον το απαιτήσει ο
Φορέας, σε περίπτωση που θα κριθεί ακατάλληλο για την ομαλή διεκπεραίωση της προς
παροχή υπηρεσίας. Όταν διαπιστωθεί από τα όργανα του Φορέα οποιαδήποτε παρέκκλιση
από τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους, διατάξεις και κανονισμούς, απαιτείται
από τον ανάδοχο η απομάκρυνση του εξοπλισμού ή του προσωπικού ως ακατάλληλου. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης ή ανάλογα με την παράβαση του Αναδόχου τότε ο Φορέας
δύναται να προχωρεί στην προσωρινή ή στην οριστική λύση της συνεργασίας κηρύσσοντας
τον έκπτωτο.
12) Ο Ανάδοχος βαρύνεται αποκλειστικά για οποιοδήποτε ατύχημα οχήματος/ων και
προσωπικού ενδέχεται να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
13) Η συντήρηση, οι ζημιές και οι φθορές των οχημάτων σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύμβασης και κάθε άλλο έξοδο λειτουργίας θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβαίνει υποχρεωτικά στα περιοδικά σέρβις που
προβλέπονται και απαιτούνται από τον κατασκευαστή για τη σωστή λειτουργία τους, να
προβαίνει στην αντικατάσταση των εξαρτημάτων – ανταλλακτικών σε περίπτωση
καταστροφής τους ή μη σωστής λειτουργίας τους. Είναι υποχρεωτική επίσης η ασφάλιση
του εξοπλισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
14) Τα έξοδα καυσίμων, ασφάλισης, διοικητικά πρόστιμα και οποιαδήποτε άλλη χρηματική
επιβάρυνση των οχημάτων, εκ της χρήσεως βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο.

15) Σε περίπτωση βλάβης του οχήματος η οποία δεν είναι δυνατό να αποκατασταθεί άμεσα
καθώς και σε περίπτωση ατυχήματος, ο Ανάδοχος οφείλει εντός εικοσιτεσσάρων (24)
ωρών να το αντικαταστήσει με τουλάχιστον ίδιας δυναμικότητας όχημα, έτσι ώστε η
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μεταφορά και επανακυκλοφορία των λυμάτων να μην διακόπτεται όταν κρίνεται ότι
υπάρχει τέτοια ανάγκη.

16) Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας φόρτωσης και
μεταφοράς θα πρέπει να δείχνει τη δέουσα προσοχή και να συμμορφώνεται με τις οδηγίες
του προσωπικού του κάθε Χ.Υ.Τ.Α., ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατό βλάβες και
φθορές στον εξοπλισμό της εγκατάστασης του Χ.Υ.Τ.Α. Τυχόν βλάβες και φθορές που
ενδέχεται να επισημανθούν, ιδιαίτερα στον εξοπλισμό και την Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Στραγγισμάτων – Ε.Ε.Σ. του κάθε Χ.Υ.Τ.Α. από όπου θα διενεργείται η φόρτωση και
οφείλονται σε αμέλεια ή παράλειψη του αναδόχου, βαρύνουν τον ίδιο.

B. Περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς
Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν στον (υπο)φάκελο
με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά»

επί ποινή αποκλεισμού τα

ακόλουθα που αφορούν την κάλυψη των απαιτήσεων της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, στην παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης:
a) Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα αναφέρεται ότι:

1. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός (π.χ. βυτιοφόρα οχήματα) θα είναι σε άριστη κατάσταση από
άποψη κατασκευής και λειτουργίας, εφοδιασμένος με τις ειδικές προβλεπόμενες άδειες και
τα τεχνικά του χαρακτηριστικά θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η
Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Φορέα, καθιστώντας τον κατάλληλο για την εκτέλεση των
απαιτούμενων εργασιών.

2. Τηρούν όλα όσα προβλέπονται γενικότερα από την κείμενη νομοθεσία (χορήγηση ΜΑΠ σε
οδηγούς και τυχόν εργάτες, τήρηση όλων των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(Κ.Ο.Κ.), του Κανονισμού Υγιεινής και Ασφάλειας και γενικότερα όλων των διατάξεων της
εργατικής νομοθεσίας κλπ.). Τα εκάστοτε οχήματα θα πρέπει να συνάδουν με τον ισχύοντα
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας – Κ.Ο.Κ. και να φέρουν όλα τα απαραίτητα που αυτός ορίζει (π.χ
πυροσβεστήρες, φαρμακείο, κλπ). Αποτελεί αποκλειστικά δική τους ευθύνη η οποιαδήποτε
παράλειψη ή παράβλεψη. Σε περίπτωση που τυχόν επιβληθεί πρόστιμο στον Φορέα ύστερα
από έλεγχο από αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. Επιθεώρηση εργασίας) λόγω αμέλειας του
Αναδόχου, η πληρωμή του προστίμου θα βαρύνει τον Ανάδοχο και θα παρακρατείται από την
αμοιβή του.
3. Αποδέχονται την τμηματική εκτέλεση της υπηρεσίας, παρέχοντας τον απαιτούμενο εξοπλισμό
και προσωπικό ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των Χ.Υ.Τ.Α. ευθύνης του ΦοΔΣΑ και μετά
από σχετική ειδοποίηση του Υπεύθυνου της κάθε εγκατάστασης, και ότι εντός τεσσάρων ωρών
(4) το αργότερο από τη σχετική ειδοποίηση θα μπορούν να ανταποκριθούν ενδεχομένως και
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ταυτόχρονα στις δύο εγκαταστάσεις ευθύνης του Φορέα, ήτοι στο Χ.Υ.Τ.Α. Χαλκίδας και στο
Χ.Υ.Τ.Α. Θήβας, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
b) Για το όχημα και το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή των ζητούμενων
υπηρεσιών από τον υποψήφιο ανάδοχο, θα πρέπει να επισυναφθούν επί ποινής αποκλεισμού τα
κάτωθι ευκρινή αντίγραφα:
•

των προβλεπόμενων συνοδευτικών αδειών των εκάστοτε οχημάτων, όπως άδεια
κυκλοφορίας, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλιστρα, ΚΤΕΟ και κάρτα ταχογράφου

•

τις αντίστοιχες επαγγελματικές άδειες του προσωπικού που θα απασχολήσει (π.χ. άδειες
οδήγησης).

•

την άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων (Περιφέρειας Στέρεας
Ελλάδας)
Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης και όλων των

αναγραφόμενων στα τεύχη της μελέτης.
Ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. διατηρεί τη δυνατότητα ελέγχου για τα προγραφόμενα και
δύναται ανά πάσα στιγμή να διακόψει τη σύμβαση υπηρεσίας που θα υπογραφεί, σε περίπτωση που
δεν τηρούνται τα παραπάνω.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της ή έως
ότου εξαντληθεί το φυσικό αντικείμενό της.
Ο προαναφερόμενος εξοπλισμός και το προσωπικό θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για χρήση
ανάλογα με τις ανάγκες του Χ.Υ.Τ.Α. Χαλκίδας ή/και του Χ.Υ.Τ.Α. Θήβας, συνδυαστικά ή ταυτόχρονα
μετά από σχετική ειδοποίηση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε χρονικό διάστημα το
αργότερο τεσσάρων ωρών (4) από την ειδοποίηση.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παροχής υπηρεσίας, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το συμβατικό
αντικείμενο, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον απαιτηθεί, και κατά
τη διάρκεια των εξαιρέσιμων ημερών (Σάββατο, Κυριακή, αργίες) και καθόλου του εικοσιτετραώρου
σε περίπτωση έκτακτων αναγκών.
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Τόπος υλοποίησης/παράδοσης
Η υπηρεσία θα παρέχεται από τον Ανάδοχο κατόπιν συνεννόησης με την Δ/νση Διαχείρισης
Αστικών Στερεών Αποβλήτων, προκειμένου να καθορίζεται κάθε φορά ο τόπος εργασίας.
Ο τόπος εργασίας δύναται να είναι
-

η εγκατάσταση του Χ.Υ.Τ.Α. Θήβας, που βρίσκεται στη θέση Τσαρτσάλι του Δήμου
Θηβαίων ή/και

-

η εγκατάσταση του Χ.Υ.Τ.Α. Χαλκίδας, που βρίσκεται στη θέση Γιαμίνια ή Πέι Δοκού του
Δήμου Χαλκιδέων

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης
1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του
Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:
α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις
της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,
β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων
υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές
ανάγκες.
4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να
είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή
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παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη
των οριζομένων στο άρθρο 220 του Ν.4412/2016.
5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής
της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή
παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη
Ο ανάδοχος εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι, η υπηρεσία που παρέχει με τα
οχήματα και το προσωπικό που θα επιλέξει, ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους των
προδιαγραφών και ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός στο σύνολό του βρίσκεται σε άριστη κατάσταση
από άποψη κατασκευής και λειτουργίας, εφοδιασμένος με τις ειδικές προβλεπόμενες άδειες και θα
είναι κατάλληλος για την εκτέλεση της υπηρεσίας μεταφοράς των υγρών αποβλήτων.

Παρατάσεις
Ο συμβατικός χρόνος παροχής υπηρεσίας μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207
του ν. 4412/2016.
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Τροποποίηση Σύμβασης
Εν γένει η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132
του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του
ν. 4412/2016.

Θήβα, 14/04/2020

Θήβα, 14/04/2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

Δήμητρα Μαλακάτα
Πολιτικός Μηχανικός

Ηλίας Γεωργίου
Μηχανολόγος Μηχανικός

Θήβα, 19/05/2020
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την 86/2020 Απόφαση
του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α.
Στερεάς Ελλάδας ΑΕ

Ευθύμιος Καραΐσκος
Πρόεδρος Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α.
Στερεάς Ελλάδας
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔOΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ
«Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ:134032417000
Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου, Θήβα
www.fodsaste.gr

ΜΕΛΕΤΗ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ
Χ.Υ.Τ.Α. ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ »

54.900,00 € πλέον Φ.Π.Α.

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρηματοδότηση
Η πίστωση για το συγκεκριμένο ποσό θα βαρύνει τον κωδικό 61.00.99 με τίτλο «Αμοιβές και
έξοδα υποστήριξης λοιπών υπηρεσιών - μελετών» του προϋπολογισμού του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς
Ελλάδας Α.Ε. για τα έτη 2020, 2021 και 2022.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 54.900,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού
Για τον προϋπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας σύμβασης εκτιμώνται τα κυβικά
(m ) των υγρών αποβλήτων που θα πρέπει να μεταφερθούν εντός των εγκαταστάσεων των Χ.Υ.Τ.Α.
Χαλκίδας και Θήβας, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.
3

Η τιμή μονάδας έχει ισχύ και παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
Δεδομένου ότι το φορτίο που θα μεταφέρεται είναι επεξεργασμένο υγρό απόβλητο το ειδικό βάρος
θεωρείται ότι είναι ίσο με ένα τόνο ανά κυβικό μέτρο. Η μεταφερόμενη ποσότητα θα πιστοποιείται με
έκδοση σχετικών ζυγολογίων από τη γεφυροπλάστιγγα του εκάστοτε Χ.Υ.Τ.Α.
Σε περίπτωση ισάξιας οικονομικής προσφοράς από υποψήφιους προμηθευτές, θα
πραγματοποιηθεί κλήρωση.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εξήντα οχτώ χιλιάδων
εβδομήντα έξι ευρώ (68.076,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:
54.900,00€, ΦΠΑ: 13.176,00€).

ΕΡΓΑΣΙΑ
Α/Α

(Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς υγρών αποβλήτων εντός των
Χ.Υ.Τ.Α. Θήβας και Χαλκίδας με χρήση βυτιοφόρων οχημάτων
διάρκειας δύο ετών σύμφωνα με τους όρους του Μέρους Α
(Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ (m3)

18.300,00

2

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€/m3)

3,00

4

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (χωρίς ΦΠΑ)

54.900,00 €

5

ΦΠΑ 24%

13.176,00 €

6

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

68.076,00 €
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Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις:
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των μισθίων στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) .
β) Κράτηση 0,02%, για συμβάσεις αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 60.000,00€ άνευ ΦΠΑ, υπέρ
του Δημοσίου (αρ. 36 παραγ. 6 ν.4412/2016 για λογαριασμό της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων
και Προμηθειών), υπό την προϋπόθεση έκδοσης της προβλεπόμενης ΚΥΑ. Το ποσό αυτό παρακρατείται
σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Θήβα, 14/04/2020

Θήβα, 14/04/2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας ΑΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας ΑΕ

Δήμητρα Μαλακάτα
Πολιτικός Μηχανικός

Ηλίας Γεωργίου
Μηχανολόγος Μηχανικός

Θήβα, 19/05/2020
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την 86/2020 Απόφαση
του ΔΣ του ΦO.Δ.Σ.Α.
Στερεάς Ελλάδας ΑΕ

Ευθύμιος Καραΐσκος
Πρόεδρος Δ.Σ. του ΦΟ.Δ.Σ.Α.
Στερεάς Ελλάδας
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi 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: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 55215
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Π. Δράκου 11 & Πινδάρου, 32200 Θήβα
- Τηλέφωνο: 22620-80821
- Ηλ. ταχυδρομείο: : info@fodsaste.gr,
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): ): www.fodsaste.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
-Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
CPV:90000000-7 «Υπηρεσίες λυμάτων» και 34144520-9 «Βυτία μεταφοράς αποχετευτικών
λυμάτων»
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων :
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 1398

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
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:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv 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.

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

20PROC006824996 2020-06-05
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
κατάλογοv:
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
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:

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

δ) [] Ναι [] Όχι

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
κοινού με άλλουςvi;
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:
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 …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
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;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι

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
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
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).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων
τρομοκρατίαςxiv·

από

παράνομες

δραστηριότητες

ή

χρηματοδότηση

της

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi 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;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
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[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
xx
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……]
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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
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
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
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
Έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών [] Ναι [] Όχι
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:
μέτρα αυτοκάθαρσης;
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος [] Ναι [] Όχι
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, ελήφθησαν.
σύμφωνα
με
την
υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
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αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες
ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες
ελέγχους.
Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
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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 εργατικού
δικαίουxxv;
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
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
xxvi
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
αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες [] Ναι [] Όχι
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:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων xxix, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει [] Ναι [] Όχι
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;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
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
εγκατάστασήςxxxii; του:
Εάν
η σχετική
τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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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 είμαι ίσε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxxiii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxxxiv.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ, 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 υπηρεσίας με τίτλο
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», της υπ’ αρ. Πρωτοκ. 1398/2020 Διακήρυξης.

Ημερομηνία, τόπος, σφραγίδα, υπογραφή(-ές) εκπροσώπου(-ων): [……]

Θήβα, 19-05-2020
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Φο.Δ.Σ.Α.
Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (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 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
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
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την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασηςπλαίσιο.
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.".
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)
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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
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.
xxxiii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxiv
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.

