ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΓΑ
ΓΗΜΟ ΛΑΜΙΔΩΝ
Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ
Σαρ. Γ/λζε : Φιέκηλγθ & Δξ. ηαπξνύ
Σαρ. Κώδηθαο: 35131, ΛΑΜΙΑ
Πιεξνθνξίεο : Δ. Γώγνπινπ
Αξ. ηειεθ.
: 22313 51050
Αξ. FΑΥ
: 22310 22293
E-mail
: e.gogoulou@lamia-city.gr

Λακία: 16/11/2020

ΠΡΟ:
Σελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

ΔΙΗΓΗΗ
ΘΔΜΑ: Δμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα «Τγεηνλνκηθνύ πιηθνύ»

Mε ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ σθεινύκελσλ ηνπ Κνηλσληθνύ
Φαξκαθείνπ ν Γήκνο Λακηέσλ πξνρσξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ. Η
πξσηνβνπιία απηή ηνπ Γήκνπ έρεη ζηόρν ηνλ πεξηνξηζκό ηεο κεηάδνζεο ινηκώμεσλ θαη
ηελ επξύηεξε αλαβάζκηζε ζπλζεθώλ πγηεηλήο.

ΟΜΑΓΑ Α: ΑΝΣΙΗΠΣΙΚΑ ΥΔΡΙΩΝ / ΟΜΑΓΑ Β: ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΔ ΜΑΚΔ /
ΟΜΑΓΑ Γ: ΚΑΘΑΡΟ ΟΙΝΟΠΝΔΤΜΑ / ΟΜΑΓΑ Γ: ΜΠΟΤΚΑΛΙ ΠΛΑΣΙΚΟ 100ml.

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ- ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Προμήθεια Τγειονομικού σλικού (ανηιζηπηικά τεριών, μάζκες, καθαρό οινόπνεσμα,
μποσκάλι πλαζηικό 100ml) ζηο πλαίζιο λήυης ηφν απαραίηηηφν προληπηικών
μέηρφν για ηην αποθσγή διαζποράς ηοσ COVID-19

Σελίδα 1 από 4

Α/Α
ΔΙΓΟ
1.
ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΟ
ΑΝΣΙΗΠΣΙΚΟΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΟ
ΑΝΣΙΒΑΚΣΗΡΙΑΚΟ
ΓΙΑΛΤΜΑ ΥΔΡΙΩΝ
(ζπζθεπαζία 1ιίηξν)

2.

MAΚΔ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΔ
3 ΣΡΩΜΑΣΩΝΤΠΟΑΛΛΔΡΓΙΚΔ ΜΔ
ΛΑΣΙΥΟ

3.

ΚΑΘΑΡΟ ΟΙΝΟΠΝΔΤΜΑ
70 ΒΑΘΜΩΝ 300ML

4.

ΓΑΝΣΙΑ ΔΛΑΣΙΚΑ ΜΙΑ
ΥΡΗΗ ΒΙΝΙΛΙΟΤ ΓΙΑ
ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΝΑΝΣΙ
ΥΗΜΙΚΩΝ ΟΤΙΩΝ ΚΑΙ
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΩΝ Δ
ΜΔΓΔΘΗ (S-M-L)
ΜΠΟΤΚΑΛΙ ΠΛΑΣΙΚΟ
ΜΔ ΣΑΓΟΝΟΜΔΣΡΙΚΟ
ΣΟΜΙΟ ΚΑΙ ΠΩΜΑ
100ML.

5.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Να είλαη αληηζεπηηθό ζθεύαζκα ρεξηώλ θαη δέξκαηνο
επξένο θάζκαηνο θαη κε πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζπιηθή
αιθνόιε ≥ 70%. Να είλαη βαθηεξηνθηόλν, κπθεηνθηόλν,
ηνθηόλν θαη θπκαηηνθηόλν. Να δηαηίζεηαη ζε θηάιε ησλ
1ιίηξν. Να είλαη εγθεθξηκέλν από ηνλ Δ.Ο.Φ σο
θαξκαθεπηηθό ηδηνζθεύαζκα. Η παξαζθεπάζηξηα θαη ε
πξνκεζεύηξηα εηαηξία λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο θαηά
ISO
Να είλαη κηαο ρξήζεο. Να είλαη ηξηώλ ζηξσκάησλ (3ply)
ππναιιεξγηθέο, αδηάβξνρεο κε εξεζηζηηθέο θαη πνιύ
άλεηεο ζηελ αλαπλνή. Να έρεη ζρήκα νξζνγσλίνπ
παξαιιεινγξάκκνπ δηαζηάζεσλ 18ρ9.5 cm πεξίπνπ.
Να θέξεη παξάιιειεο πηπρώζεηο ζε όιν ην πιάηνο ηεο.
Τιηθό βακβάθη. Η κάζθα λα ζηεξίδεηαη ζην πξόζσπν
κε ιαζηηράθηα. Η θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία θαη ε
πξνκεζεύηξηα εηαηξία λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο κε ISO.
Καηάιιειν γηα άκεζε αληηζεςία ζε ηξαπκαηηζκνύο,
απνιπκάλζεηο θαη θαζαξηζκνύο. Δμσηεξηθή ρξήζε.
Γηαπγέο θαη άνζκν.
Nα είλαη κηαο ρξήζεσο. Να έρνπλ κήθνο 240-300mm.
Να κε ζπγθεληξώλνπλ πνύδξα θαη πξσηεΐλε θαη λα
είλαη απνδεζκεπκέλα από ιηπαληηθέο νπζίεο. Να είλαη
ηθαλά λα πξνζηαηέςνπλ ρέξηα πνπ είλαη επαίζζεηα ζε
ηαιθ ε πιηθό latex. H πξνκεζεύηξηα εηαηξία λα είλαη
πηζηνπνηεκέλε κε ISO.
Καηάιιειν γηα αληηζεπηηθό.

Όια ηα είδε πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο επξείαο θαηαλάισζεο θαη λα
πιεξνύλ ηνπο όξνπο πγηεηλήο θαη πνηόηεηαο. Όια ηα πξντόληα πνπ ζα πξνζθεξζνύλ
πξέπεη λα έρνπλ άδεηα θπθινθνξίαο από ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Φαξκάθσλ (ΔΟΦ). Όια
ηα είδε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα έθζεζε πξέπεη λα ηεξνύλ ηα εζληθά θαη
δηεζλή πξόηππα πνηόηεηαο. Δπηβάιιεηαη επίζεο λα θέξνπλ όιεο ηηο απαξαίηεηεο από ηνλ
λόκν άδεηεο γηα ηελ παξαγσγή θπθινθνξία θαη δηαθίλεζε ηνπο.
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ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Α/Α
1

2

3
4

5

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΙΜΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΟ
ΑΞΙΑ

ΑΝΣΙΗΠΣΙΚΟ
ΤΓΡΟ
ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ
ΥΔΡΙΩΝ ΜΔ
ΟΙΝΟΠΝΔΤΜΑ 70
ΒΑΘΜΩΝ 1 lt
ΜΑΚΔ
ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΔ
3ply
ΤΠΟΑΛΛΔΡΓΙΚΔ
ΜΔ ΛΑΣΙΥΟ
ΓΑΝΣΙΑ
ΔΔΞΔΣΑΣΙΚΑ
ΜΙΑ ΥΡΗΔΩ
ΚΑΘΑΡΟ
ΟΙΝΟΠΝΔΤΜΑ 70
ΒΑΘΜΩΝ 300 ml
ΜΠΟΤΚΑΛΑΚΙ
ΠΛΑΣΙΚΟ ΜΔ
ΣΑΓΟΝΟΜΔΣΡΙΚΟ
ΣΟΜΙΟ ΚΑΙ
ΠΩΜΑ 100 ml

ΑΞΙΑ
ΦΠΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΦΠΑ
ΑΞΙΑ
ΔΙΓΟΤ

14

15,00 €

198,11 €

11,89 €

210,00 €

6%

500

0,60 €

283,02 €

16,98 €

300,00 €

6%

400

0,10 €

37,74 €

2,26 €

40,00 €

6%

160

2,20 €

332,08 €

19,92 €

352,00 €

6%

160

0,30 €

42,48 €

5,52 €

48,00 €

13%

893,43 €

56,57 €

950,00 €

ΤΝΟΛΑ

Λαμβάνονηας σπόυη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ) όπσο ηξνπνπνηήζεθε & ηζρύεη.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε & ηζρύεη.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4555/2018.
4. Σελ κε ππ. αξηζκ. πξση. 54/09-01-2017 (Α.Γ.Α: ΩΒ027ΛΗ-ΘΩΟ) Απόθαζε ηνπ
………Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο κε ζέκα: Έληαμε ηεο Πξάμεο «Γνκέο Παξνρήο
………Βαζηθώλ Αγαζώλ: Κνηλσληθό Παληνπσιείν θαη Κνηλσληθό Φαξκαθείν Γήκνπ
………Λακηέσλ» θαη MIS 5002102 ζην Δ.Π. «ηεξεάο Διιάδαο».
5. Σελ αλαγθαηόηεηα ηεο ελεκέξσζεο θαη πξνζηαζίαο από ηνλ covid-19 ησλ
σθεινπκέλσλ ηνπ Κνηλσληθνύ Φαξκαθείνπ.
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ΔΙΗΓΟΤΜΑΣΔ

Σελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο ύςνπο 950,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ (ΦΠΑ 6% & 13%) πνπ
αθνξά ζηελ πξνκήζεηα Τγεηνλνκηθνύ πιηθνύ (αληηζεπηηθό ρεξηώλ, κάζθεο ρεηξνπξγηθέο
3ply ππναιιεξγηθέο, γάληηα εμεηαζηηθά κηαο ρξήζεσο, θαζαξό νηλόπλεπκα 70 βαζκώλ
300ml, κπνπθαιάθη πιαζηηθό κε ζηαγνλνκεηξηθό ζηόκην θαη πώκα 100ml|) πνπ ζα βαξύλεη
ηνλ Κ.Α. 60.7341.0006, “Γομές Παροτής Βαζικών Αγαθών: Κοινφνικό Φαρμακείο
Γήμοσ Λαμιέφν”

Ο ΤΝΣΑΞΑ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
EVANGELIA GOGOULOU
Ημερομηνία: 2020.11.16 08:30:28 EET
Αιτία: ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΑΝ/ΡΙΑ ΠΡ/ΝΗ Γ/ΝΗ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PARASKEVI
VARSOU
ΒΑΡΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΗ
Ημερομηνία:
2020.11.18 08:03:27 EET
Αιτία: ΑΝ.ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΣΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ
ΜΔ ΒΑΘΜΟ Α΄
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΑΜΙΑ

20-11-2020

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Θέμα: ‘Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή
των Προέδρων των Κοινοτήτων έτους 2020

Με την παρ. 4 του άρθρου 173 του Ν.3463/06, ρυθμίζονται τα ζητήματα
κατανομής

της

πάγιας

προκαταβολής

μεταξύ

των

δημοτικών

και

τοπικών

διαμερισμάτων.
Σύμφωνα δε με την παρ. 5.γ του άρθρου 129 «Αρμοδιότητες του Τοπικού
Συμβουλίου και του προέδρου του» του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, πληρωμές
με την πάγια προκαταβολή ενεργεί ο πρόεδρος του συμβουλίου του τοπικού
διαμερίσματος. (ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ.32/22168/20.04.2007)

Λαμβάνοντας υπόψη:
 Την αριθ. 65/11-02-2020

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη

σύσταση της πάγιας προκαταβολής και τον ορισμό διαχειριστών αυτής


το άρθρο 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)



Την υπ’ αριθμ. 62038/05.09.2019 (ΦΕΚ 3440/11.09.2019 τεύχος B’)
απόφαση του

ΥΠ.ΕΣ. που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ.8 του

άρθρου 266 του Ν.3852/10.


Το άρθρο 35 Β.Δ. 17-5/15-6-59



Την περίπτ.ε παρ.1 άρθρο 58 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18



τα υποβληθέντα από τους Προέδρους (υπολόγους) δικαιολογητικά των
δαπανών που πληρώθηκαν μέσω της παγίας προκαταβολής

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

1. Η έγκριση των δαπανών που πληρώθηκαν μέσω της παγίας προκαταβολής
2. H έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων, επ' ονόματι των πληρωθέντων
δικαιούχων, με ειδική επισήμανση επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή
έγινε μέσω του διαχειριζομένου την παγία προκαταβολή Προέδρου, για τους
κάτωθι κωδικούς αριθμούς όπως στην παρακάτω κατάσταση:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΣ
2020
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΔΑΤΩΝ
- Χ.Ε. 407 - ΠΟΣΟ
Κ.Α. Π/Υ - 35.6262.0020
1000,00 €
ΑΡ.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Α/Α
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΤΙΜ
ΗΜ/ΝΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΠΟΣΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ
ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ
ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
30/10/202
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
1
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
29
0
ΙΚΕ
496,00 €
ΣΥΝΟΛΟ

496,00 €

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΩΣΤΑΛΕΞΗ- Χ.Ε.317 ΠΟΣΟ 2.000,00 €
Α/Α
1

Κ.Α. Π/Υ - 35.6262.0020
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΕ Κ/Χ T.K.
ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ

ΑΡ.
ΤΙΜ
145

ΗΜ/ΝΙΑ
19/10/202
0

ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΟΝΟΜ/
ΜΟ ΔΙΧΑΙΟΥΧΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠ.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Κ.Α. Π/Υ - 35.6262.0020
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ
ΧΟΡΤΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ

ΑΡ.
ΤΙΜ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΠΟΣΟ

27

22/10/202
0

ΓΚΛΑΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

496,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

496,00 €

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΞΙΑΤΩΝΧ.Ε.339- ΠΟΣΟ
2.000,00 €

Α/Α

1

Κ.Α. Π/Υ - 35.6262.0020

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΚΟΠΗ
ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ.
ΤΙΜ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΠΟΣΟ

27

21/10/202
0

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΚΕ

496,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

496,00 €

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΔΙΚΟΥΧ.Ε. 334 - ΠΟΣΟ
1.000,00 €
Α/Α
1
2

496,00 €
496,00 €

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΓΑΡΙΑΣΧ.Ε.324- ΠΟΣΟ
2.000,00 €
Α/Α

ΠΟΣΟ

Κ.Α. Π/Υ - 35.6262.0020
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΠΟΚΛΑΔΩΣΗ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ
ΤΚ ΛΑΔΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ Κ/Χ ΤΚ.
ΛΑΔΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡ.
ΤΙΜ

ΗΜ/ΝΙΑ
1/10/2020

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝ
ΑΝΕΣΤΗΣ

3

496,00 €

572

10/10/202
0

ΗΛΙΑΣ Ν.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

496,00 €

ΠΟΣΟ

992,00 €

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΝΤΖΗΧ.Ε.320- ΠΟΣΟ
2.000,00 €
Α/Α
1
2
3

Κ.Α. Π/Υ - 35.6262.0020
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ
ΦΡΑΝΤΖΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ
ΦΡΑΝΤΖΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ
ΦΡΑΝΤΖΗ

ΑΡ.
ΤΙΜ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΠΟΣΟ

46

1/10/2020

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

186,00 €

48

3/10/2020

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

124,00 €

47

2/10/2020

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

186,00 €

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΙΑΣΧ.Ε.297- ΠΟΣΟ
8.000,00 €
Α/Α
1

Κ.Α. Π/Υ - 35.6262.0020
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΟ ΔΔ
ΛΑΜΙΕΩΝ

ΑΡ.
ΤΙΜ

ΗΜ/ΝΙΑ

235

22/9/2020

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΝΤΟΥΒΑΣ Ι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Κ.Α. Π/Υ - 35.6262.0020
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ-ΚΛΑΔΕΜΑ T.Κ.
ΔΥΟ ΒΟΥΝΩΝ

ΑΡ.
ΤΙΜ

ΗΜ/ΝΙΑ

58

26/8/2020

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝ
ΑΝΕΣΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ.
ΤΙΜ

ΗΜ/ΝΙΑ

49

5/10/2020

Κ.Α. Π/Υ 35.6262.0020
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ
ΚΑΘ/ΤΕΣ

ΑΡ.
ΤΙΜ.

ΗΜ/ΝΙΑ

613

5/8/2020

Κ.Α. Π/Υ 35.6262.0020
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΜΙΛΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΟΣΟ
496,00 €

ΠΟΣΟ
496,00 €
496,00 €

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μ.ΒΡΥΣΗΣΧ.Ε. 318- ΠΟΣΟ
2.000,00 €
Α/Α

496,00 €

496,00 €

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Χ.Ε. 305 - ΠΟΣΟ
2.000,00 €
Α/Α

ΠΟΣΟ

496,00 €

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΩΝ
ΥΠΑΤΗΣ - Χ.Ε. 335 ΠΟΣΟ 2.000,00
Α/Α

496,00 €
496,00 €

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΥΟ
ΒΟΥΝΩΝ -Χ.Ε. 303ΠΟΣΟ 1000,00 €
Α/Α

ΠΟΣΟ

ΑΡ.
ΤΙΜ.
26

ΗΜ/ΝΙΑ
26/10/202
0

Κ.Α. Π/Υ 35.6262.0020
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΚΑΡΚΑΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ
496,00 €
496,00 €

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ Χ.Ε.
329 - ΠΟΣΟ 1000,00 €
Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΡ.
ΤΙΜ.

ΗΜ/ΝΙΑ

1

ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ

27

4/10/2020

2

ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ

28

5/10/2020

ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ

29

6/10/2020

Κ.Α. Π/Υ 35.6262.0020
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΘΩΜΑΣ Α.
ΚΑΝΤΖΟΣ
ΘΩΜΑΣ Α.
ΚΑΝΤΖΟΣ
ΘΩΜΑΣ Α.
ΚΑΝΤΖΟΣ

ΠΟΣΟ
186,00 €
186,00 €
124,00 €

496,00 €
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
- Χ.Ε. 330 - ΠΟΣΟ
1000,00 €
Α/Α
1
2
3
4
5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ Τ.Κ.
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ Τ.Κ.
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ Τ.Κ.
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ Τ.Κ.
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ Τ.Κ.
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

ΑΡ.
ΤΙΜ.
259
260
261
30
31

ΗΜ/ΝΙΑ
21/10/202
0
22/10/202
0
23/10/202
0
14/10/202
0
15/10/202
0

ΣΥΝΟΛΟ

Λαμία 20-11-2020
Ο συντάξας

ΠΟΣΟ
186,00 €
186,00 €
124,00 €
248,00 €
248,00 €
992,00 €

Λαμία 20-11-2020
Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από CHRISTINA
KAKLAMANI
Ημερομηνία: 2020.11.20
14:59:42 EET

Κ.Α. Π/Υ 35.6262.0020
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λ.
ΡΩΜΑΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λ.
ΡΩΜΑΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λ.
ΡΩΜΑΝΑΣ
ΘΩΜΣΔ Σ.
ΚΑΝΤΖΟΣ
ΘΩΜΣΔ Σ.
ΚΑΝΤΖΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από KONSTANTINOSGEORGIOS CHAILIS
Ημερομηνία: 2020.11.20
15:16:38 EET
Αιτία: Ο τμηματάρχης

Λαμία 20-11-2020
Η Αναπληρώτρια
Προϊστάμενη της Δ/νσης
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
STAVROULA BALASI
Ημερομηνία: 2020.11.20
15:31:05 EET
Αιτία: Αναπληρώτρια Π.Ο.Υ.

ΛΑΜΙΑ ……………………………………
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΛΑΜΙΑ ……………………………………….
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Θεμ. κατηγορία : Απασχόληση & εργασία
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Είδος πράξης : Ανάθεση υπηρεσιών
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΣ : Την Οικονομική Επιτροπή
Ταχ. Δ/νση
: Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού
Δήμου Λαμιέων
Ταχ.Κώδικας : 351 31 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες : Δωροθέα Τσιτσία
Αριθ. Τηλέφ. : 22313 51023
Αριθ. FAX
: 22313 51023
E-mail
: tsitsia.dorothea@lamia-city.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : «Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής
πληρεξουσίου δικηγόρου».

Τίθενται υπόψη σας :
1.

Η από 18-5-2020

και με αριθ. καταχ. ΑΚ151/18-5-2020 ενώπιον του

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά αίτηση ακύρωσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «KORINTHIAN PALACE» κατά : 1. Της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και 2. Του Δήμου Λαμιέων, για
την ακύρωση : 1. Της υπ’ αριθ. 134/2020 απόφασης της Α.Ε.Π.Π., 2. Της υπ’ αριθ.
357/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων κ.λ.π., η συζήτηση
της οποίας ορίστηκε για τη δικάσιμο της 26-11-2020 ενώπιον του Α3 Τμήματος του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
2.

Η υπ’ αριθ. ……../….-11-2020 (ΑΔΑ : ………………..) απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων.
3.

Η με αριθ. πρωτ. ……./…..-11-2020 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων.
Προτείνεται, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. ιε΄ του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3,
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παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019), τις διατάξεις
του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53/11-3-2020) και τις διατάξεις του
άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020), καθώς και τη συνημμένη
γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας η λήψη απόφασης :
Α) Για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο του Δικηγορικού
Συλλόγου Λαμίας κ. Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου (ΑΜ/Δ.Σ.Λ. : 204), προκειμένου να
παραστεί, για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων, την 26 Νοεμβρίου 2020 ενώπιον του Α3
Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης
ακύρωσης, καθώς και σε κάθε αναβολή ή ματαίωση ή ανασυζήτησή της και υπερασπιστεί
τα συμφέροντα του Δήμου Λαμιέων.
Β) Η αμοιβή της παραπάνω δικηγόρου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως
αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 203, παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄
133/19-7-2018) και τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ του Ν. 4623/2019
(ΦΕΚΑ΄ 134/9-8-2019) σε συνδυασμό και με τους πίνακες αμοιβών δικηγόρων, που
θεσπίσθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄/ 208/27-92013) και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/6-11-2013)
στο συνολικό ποσό των οκτακοσίων δεκαεννέα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών
με το Φ.Π.Α. (819,64 ευρώ), ήτοι αναλυτικά :
Βα) Για την παράστασή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά – Τμήμα
Α3 κατά τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης ακύρωσης κατά τη δικάσιμο της 26ης -112020, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ή ματαίωση ή ανασυζήτηση αυτής, ποσό
διακοσίων πενήντα έξι (256,00) ευρώ,
Ββ) Για τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος, ποσό ογδόντα πέντε (85,00)
ευρώ,
Βγ) Για την απασχόληση - μελέτη της δικογραφίας, ποσό τριακοσίων είκοσι
(320,00) ευρώ, δηλ. : 4 ώρες χ 80,00 ευρώ (χρονοχρέωση /ώρα) = 320,00 ευρώ,
Βδ) Για Φ.Π.Α. 24% , υπολογιζομένου στα παραπάνω ποσά, ποσό εκατόν
πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (158,64 ευρώ), δηλαδή : 256,00 € +
85,00 € + 320,00 € = 661,00 € χ 24% = 158,64 ευρώ.
Λαμία, 19-11-2020.

Σελίδα 2 από 3

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Νομικής Υπηρεσίας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από

Βλάσιος Γ. Καρανάσιος
Νομικός Σύμβουλος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχ. Δνση : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού
Ταχ. Κώδικας : 35131 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες: Βλάσιος Γ. Καρανάσιος
Αρ. τηλεφ.
: 22313 51023
Αρ. FAX
:
E-mail
: v.karanasios@lamia-city.gr

Λαμία,

19 / 11 /2020

Αριθμ. πρωτ. 46998

ΠΡΟΣ:
Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Λαμιέων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΘΕΜΑ : Περί παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας - καθορισμός αμοιβής
πληρεξουσίου δικηγόρου
Τίθενται υπόψη σας :
1.

Η από 18-5-2020 και με αριθ. καταχ. ΑΚ151/18-5-2020 ενώπιον του

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά αίτηση ακύρωσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «KORINTHIAN PALACE» κατά : 1. Της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και 2. Του Δήμου Λαμιέων, για
την ακύρωση : 1. Της υπ’ αριθ. 134/2020 απόφασης της Α.Ε.Π.Π., 2. Της υπ’ αριθ.
357/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων κ.λ.π., η συζήτηση
της οποίας ορίστηκε για τη δικάσιμο της 26-11-2020 ενώπιον του Α3 Τμήματος του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
2.

Με

την

αρίθμ.

……………./…………….

απόφαση

του

Δημοτικού

Συμβουλίου διαπιστώθηκε η λύση της σχέσης έμμισθης εντολής της δικηγόρου με πάγια
μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν της εκδόσεως της αρίθμ. 1807/2020 απόφασης του Γ’
Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3.

Στο Δήμο Λαμιέων δεν υπηρετεί δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής

(πάγια αντιμισθία), ώστε να παρίσταται στα Δικαστήρια εκπροσωπώντας το Δήμο.
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4.

Ο ισχύων Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου

Λαμιέων (ΦΕΚ 3841 Β΄/30-11-2016), σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται μία θέση
Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου, με σχέση
έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία), στην οποία υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος, του
οποίου η ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και
γνωμοδοτήσεων προς το Δήμο Λαμιέων και τα όργανά του, η κατεύθυνση του χειρισμού
των υποθέσεων από τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση,
προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών του Τμήματος.
5.

Επειδή θα πρέπει να ανατεθεί σε δικηγόρο να παραστεί και να

εκπροσωπήσει το Δήμο Λαμιέων ενώπιον του άνω Δικαστηρίου υπερασπίζοντας τα
συμφέροντα του Δήμου.
6.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. ιε΄ και της παρ. 2

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις και τις
διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄
134/9-8-2019) και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν.
4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53/11-3-2020) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40
παρ. 1 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020), η Οικονομική Επιτροπή «… ιθ΄)
Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της
πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία
αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε
ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους.»
Προτείνεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72,
του Ν. 3852/2020, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις και τις διατάξεις του άρθρου 3,
παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019) και
τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄
53/11-3-2020) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν.
4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020), η λήψη απόφασης :
Α. Για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο του Δικηγορικού
Συλλόγου Λαμίας κ. Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου (ΑΜ/Δ.Σ.Λ. : 204), προκειμένου να
παραστεί, για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων, την 26 Νοεμβρίου 2020 ενώπιον του Α3
Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης
ακύρωσης, καθώς και σε κάθε αναβολή ή ματαίωση ή ανασυζήτησή της και υπερασπιστεί
τα συμφέροντα του Δήμου Λαμιέων.
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Ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας
Βλάσιος Γ. Καρανάσιος
Νομικός Σύμβουλος
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ELENI
MOUMOURI
Ημερομηνία: 2020.11.20 15:06:35 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Θεμ. κατηγορία : Απασχόληση & εργασία
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Είδος πράξης : Ανάθεση υπηρεσιών
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΣ : Την Οικονομική Επιτροπή
Ταχ. Δ/νση
: Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού
Δήμου Λαμιέων
Ταχ.Κώδικας : 351 31 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες : Δωροθέα Τσιτσία
Αριθ. Τηλέφ. : 22313 51023
Αριθ. FAX
: 22313 51023
E-mail
: tsitsia.dorothea@lamia-city.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : «Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής
πληρεξουσίου δικηγόρου».

Τίθενται υπόψη σας :
1.

Η από 19-7-2013

και με αριθ. καταχ. ΑΚ157/29-5-2020 ενώπιον του

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά αίτηση ακύρωσης της Μαρίας Χρυσαφοπούλου κατά : 1.
Του Ελληνικού Δημοσίου, 2. Του Δήμου Λαμιέων, 3. Της με αριθ. 6/2013 απόφασης –
πρακτικού του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)
Π.Ε. Φθιώτιδας, με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο ποσού 2.344,20€, η συζήτηση της
οποίας ορίστηκε για τη δικάσιμο της 26-11-2020 ενώπιον του Α3 Τμήματος του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
2.

Η υπ’ αριθ. ……../….-11-2020 (ΑΔΑ :……………….) απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων.
3.

Η με αριθ. πρωτ. ……./…..-11-2020 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων.
Προτείνεται, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. ιε΄ του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3,
παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019), τις διατάξεις
του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53/11-3-2020) και τις διατάξεις του
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άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020), καθώς και τη συνημμένη
γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας η λήψη απόφασης :
Α) Για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο του Δικηγορικού
Συλλόγου Λαμίας κ. Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου (ΑΜ/Δ.Σ.Λ. : 204), προκειμένου
να παραστεί, για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων, την 26 Νοεμβρίου 2020 ενώπιον του
Α3 Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά τη συζήτηση της παραπάνω
αίτησης ακύρωσης, καθώς και σε κάθε αναβολή ή ματαίωση ή ανασυζήτησή της και
υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Δήμου Λαμιέων.
Β) Η αμοιβή της παραπάνω δικηγόρου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010), όπως
αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 203, παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ
Α΄133/19-7-2018) και τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ του Ν. 4623/2019
(ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019) σε συνδυασμό και με τους πίνακες αμοιβών δικηγόρων, που
θεσπίσθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄/ 208/27-92013) και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/6-11-2013)
στο συνολικό ποσό των οκτακοσίων δεκαεννέα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών
με το Φ.Π.Α. (819,64 ευρώ), ήτοι αναλυτικά :
Βα) Για την παράστασή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά – Τμήμα
Α3 κατά τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης ακύρωσης κατά τη δικάσιμο της 26ης -112020, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ή ματαίωση ή ανασυζήτηση αυτής, ποσό
διακοσίων πενήντα έξι (256,00) ευρώ,
Ββ) Για τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος, ποσό ογδόντα πέντε (85,00)
ευρώ,
Βγ) Για την απασχόληση - μελέτη της δικογραφίας, ποσό τριακοσίων είκοσι
(320,00) ευρώ, δηλ. : 4 ώρες χ 80,00 ευρώ (χρονοχρέωση /ώρα) = 320,00 ευρώ,
Βδ) Για Φ.Π.Α. 24%, υπολογιζομένου στα παραπάνω ποσά, ποσό εκατόν
πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (158,64 ευρώ), δηλαδή : 256,00 € +
85,00 € + 320,00 € = 661,00 € χ 24% = 158,64 ευρώ.
Λαμία, 19-11-2020.
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Νομικής Υπηρεσίας
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Βλάσιος Γ. Καρανάσιος
Νομικός Σύμβουλος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχ. Δνση : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού
Ταχ. Κώδικας : 35131 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες: Βλάσιος Γ. Καρανάσιος
Αρ. τηλεφ.
: 22313 51023
Αρ. FAX
:
E-mail
: v.karanasios@lamia-city.gr

Λαμία,

20/ 11 /2020

Αριθμ. πρωτ. 46999

ΠΡΟΣ:
Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Λαμιέων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΘΕΜΑ : Περί παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας - καθορισμός αμοιβής
πληρεξουσίου δικηγόρου
Τίθενται υπόψη σας :
1.

Η από 19-7-2013

και με αριθ. καταχ. ΑΚ157/29-5-2020 ενώπιον του

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά αίτηση ακύρωσης της Μαρίας Χρυσαφοπούλου κατά : 1.
Του Ελληνικού Δημοσίου, 2. Του Δήμου Λαμιέων, 3. Της με αριθ. 6/2013 απόφασης –
πρακτικού του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)
Π.Ε. Φθιώτιδας, με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο ποσού 2.344,20€, η συζήτηση της
οποίας ορίστηκε για τη δικάσιμο της 26-11-2020 ενώπιον του Α3 Τμήματος του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά
2.

Με

την

αρίθμ.

……………./…………….

απόφαση

του

Δημοτικού

Συμβουλίου διαπιστώθηκε η λύση της σχέσης έμμισθης εντολής της δικηγόρου με πάγια
μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν της εκδόσεως της αρίθμ. 1807/2020 απόφασης του Γ’
Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3.

Στο Δήμο Λαμιέων δεν υπηρετεί δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής

(πάγια αντιμισθία), ώστε να παρίσταται στα Δικαστήρια εκπροσωπώντας το Δήμο.
4.

Ο ισχύων Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου

Λαμιέων (ΦΕΚ 3841 Β΄/30-11-2016), σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται μία θέση
Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου, με σχέση
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έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία), στην οποία υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος, του
οποίου η ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και
γνωμοδοτήσεων προς το Δήμο Λαμιέων και τα όργανά του, η κατεύθυνση του χειρισμού
των υποθέσεων από τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση,
προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών του Τμήματος.
5.

Επειδή θα πρέπει να ανατεθεί η σε δικηγόρο να παραστεί και να

εκπροσωπήσει το Δήμο Λαμιέων ενώπιον του άνω Δικαστηρίου υπερασπίζοντας τα
συμφέροντα του Δήμου.
6.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. ιε΄ και της παρ. 2

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις και τις
διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄
134/9-8-2019) και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν.
4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53/11-3-2020) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40
παρ. 1 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020), η Οικονομική Επιτροπή «… ιθ΄)
Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της
πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία
αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε
ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους.»
Προτείνεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72,
του Ν. 3852/2020, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις και τις διατάξεις του άρθρου 3,
παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019) και
τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄
53/11-3-2020) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν.
4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020), η λήψη απόφασης :
Α. Για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο του Δικηγορικού
Συλλόγου Λαμίας κ. Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου (ΑΜ/Δ.Σ.Λ. : 204), προκειμένου
να παραστεί, για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων, την 26 Νοεμβρίου 2020 ενώπιον του
Α3 Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά τη συζήτηση της παραπάνω
αίτησης ακύρωσης, καθώς και σε κάθε αναβολή ή ματαίωση ή ανασυζήτησή της και
υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Δήμου Λαμιέων.

Ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας

Σελίδα 2 από 3

Βλάσιος Γ. Καρανάσιος
Νομικός Σύμβουλος
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ELENI
MOUMOURI
Ημερομηνία: 2020.11.20 08:26:22 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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Ψηφιακά υπογεγραμμένο από VASILIKI
ZIAKA
Ημερομηνία: 2020.11.20 07:56:40 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχ. Δνση : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού
Ταχ. Κώδικας : 35131 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες: Βλάσιος Γ. Καρανάσιος
Αρ. τηλεφ.
: 22313 51023
Αρ. FAX
:
E-mail
: v.karanasios@lamia-city.gr

Λαμία,

20 / 11 /2020

Αριθμ. πρωτ. 46989

ΠΡΟΣ:
Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Λαμιέων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΘΕΜΑ : Περί παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας - καθορισμός αμοιβής
πληρεξουσίου δικηγόρου
Τίθενται υπόψη σας :
1.

Η από 31-5-2018

και με αριθ. καταχ. ΑΚ311/1-6-2018 ενώπιον του

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά αίτηση ακύρωσης της Βασιλικής θυγ. Πέτρου Λαΐτσα κατά
: 1. Του Ελληνικού Δημοσίου, 2. Του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκροτήσεως, 3. Του Δήμου Λαμιέων κ.λ.π., η συζήτηση της οποίας ορίστηκε - μετά
από αναβολή - για τη δικάσιμο της 23ης-2-2021 ενώπιον του Α1 Ακυρωτικού Τμήματος
του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
2.

Με

την

αρίθμ.

……………./…………….

απόφαση

του

Δημοτικού

Συμβουλίου διαπιστώθηκε η λύση της σχέσης έμμισθης εντολής της δικηγόρου με πάγια
μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν της εκδόσεως της αρίθμ. 1807/2020 απόφασης του Γ’
Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3.

Στο Δήμο Λαμιέων δεν υπηρετεί δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής

(πάγια αντιμισθία), ώστε να παρίσταται στα Δικαστήρια εκπροσωπώντας το Δήμο.
4.

Ο ισχύων Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου

Λαμιέων (ΦΕΚ 3841 Β΄/30-11-2016), σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται μία θέση
Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου, με σχέση
έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία), στην οποία υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος, του
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οποίου η ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και
γνωμοδοτήσεων προς το Δήμο Λαμιέων και τα όργανά του, η κατεύθυνση του χειρισμού
των υποθέσεων από τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση,
προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών του Τμήματος.
5.

Επειδή θα πρέπει να ανατεθεί η σε δικηγόρο να παραστεί και να

εκπροσωπήσει το Δήμο Λαμιέων ενώπιον του άνω Δικαστηρίου υπερασπίζοντας τα
συμφέροντα του Δήμου.
6.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. ιε΄ και της παρ. 2

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις και τις
διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄
134/9-8-2019) και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν.
4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53/11-3-2020) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40
παρ. 1 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020), η Οικονομική Επιτροπή «… ιθ΄)
Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της
πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία
αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε
ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους.»
Προτείνεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72,
του Ν. 3852/2020, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις και τις διατάξεις του άρθρου 3,
παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019) και
τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄
53/11-3-2020) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν.
4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020), η λήψη απόφασης :
Α. Για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο του Δικηγορικού
Συλλόγου Λαμίας κ. Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου (ΑΜ/Δ.Σ.Λ. : 204), προκειμένου
να παραστεί, για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων, την 23-2-2021 ενώπιον του Α1
Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά τη συζήτηση της παραπάνω
αίτησης ακύρωσης, καθώς και σε κάθε αναβολή ή ματαίωση ή ανασυζήτησή της και
υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Δήμου Λαμιέων.
Ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας
Βλάσιος Γ. Καρανάσιος
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Νομικός Σύμβουλος
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Θεμ. κατηγορία : Απασχόληση & εργασία
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Είδος πράξης : Ανάθεση υπηρεσιών
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΣ : Την Οικονομική Επιτροπή
Ταχ. Δ/νση
: Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού
Δήμου Λαμιέων
Ταχ.Κώδικας : 351 31 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες : Δωροθέα Τσιτσία
Αριθ. Τηλέφ. : 22313 51023
Αριθ. FAX
: 22313 51023
E-mail
: tsitsia.dorothea@lamia-city.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : «Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής
πληρεξουσίου δικηγόρου».

Τίθενται υπόψη σας :
1.

Η από 31-5-2018

και με αριθ. καταχ. ΑΚ311/1-6-2018 ενώπιον του

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά αίτηση ακύρωσης της Βασιλικής θυγ. Πέτρου Λαΐτσα κατά
: 1. Του Ελληνικού Δημοσίου, 2. Του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκροτήσεως, 3. Του Δήμου Λαμιέων κ.λ.π., η συζήτηση της οποίας ορίστηκε - μετά
από αναβολή - για τη δικάσιμο της 23ης-2-2021 ενώπιον του Α1 Ακυρωτικού Τμήματος
του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
2.

Η υπ’ αριθ. ……../….-11-2020 (ΑΔΑ :……………….) απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων.
3.

Η με αριθ. πρωτ. ……./…..-11-2020 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων.
Προτείνεται, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. ιε΄ του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3,
παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019), τις διατάξεις
του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53/11-3-2020) και τις διατάξεις του
άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020), καθώς και τη συνημμένη
γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας η λήψη απόφασης :
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Α) Για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο του Δικηγορικού
Συλλόγου Λαμίας κ. Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου (ΑΜ/Δ.Σ.Λ. : 204), προκειμένου
να παραστεί, για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων, την 23-2-2021 ενώπιον του Α1
Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά τη συζήτηση της
παραπάνω αίτησης ακύρωσης, καθώς και σε κάθε αναβολή ή ματαίωση ή ανασυζήτησή
της και υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Δήμου Λαμιέων.
Β) Η αμοιβή της παραπάνω δικηγόρου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010), όπως
αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 203, παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ
Α΄133/19-7-2018) και τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ του Ν. 4623/2019
(ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019) σε συνδυασμό και με τους πίνακες αμοιβών δικηγόρων, που
θεσπίσθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄/ 208/27-92013) και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/6-11-2013)
στο συνολικό ποσό των επτακοσίων σαράντα επτά ευρώ και εβδομήντα δύο
λεπτών με το Φ.Π.Α. (747,72 ευρώ), ήτοι αναλυτικά :
Βα) Για την παράστασή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά – Τμήμα
Α1 κατά τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης ακύρωσης κατά τη δικάσιμο της 23ης -22021, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ή ματαίωση ή ανασυζήτηση αυτής, ποσό
διακοσίων δεκατεσσάρων (214,00) ευρώ,
Ββ) Για τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος, ποσό εξήντα εννέα (69,00)
ευρώ,
Βγ) Για την απασχόληση - μελέτη της δικογραφίας, ποσό τριακοσίων είκοσι
(320,00) ευρώ, δηλ. : 4 ώρες χ 80,00 ευρώ (χρονοχρέωση /ώρα) = 320,00 ευρώ,
Βδ) Για Φ.Π.Α. 24%, υπολογιζομένου στα παραπάνω ποσά, ποσό εκατόν
σαράντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (144,72 ευρώ), δηλαδή : 214,00 € +
69,00 € + 320,00 € = 603,00 € χ 24% = 144,72 ευρώ.
Λαμία, 19-11-2020.
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Νομικής Υπηρεσίας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο

Βλάσιος Γ. Καρανάσιος
Νομικός Σύμβουλος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχ. Δνση : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού
Ταχ. Κώδικας : 35131 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες: Βλάσιος Γ. Καρανάσιος
Αρ. τηλεφ.
: 22313 51023
Αρ. FAX
:
E-mail
: v.karanasios@lamia-city.gr

Λαμία,

20 / 11 /2020

Αριθμ. πρωτ. 46988

ΠΡΟΣ:
Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Λαμιέων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΘΕΜΑ : Περί παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας και καθορισμός αμοιβής
Τίθενται υπόψη σας :
1.

Η από 27-12-2018

και με αρ. πρ. κατ. 1551/ΤΜ/243/18 ενώπιον του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας αγωγή της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» κατά του
Δήμου Λαμιέων, με την οποία ζήτησε να υποχρεωθεί ο Δήμος Λαμιέων να της καταβάλει
το συνολικό ποσό των εξήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων δεκαέξι ευρώ και ενός λεπτού
(68.616,01 ευρώ), με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της έκδοσης εκάστου
τιμολογίου, άλλως επικουρικώς από την επομένη της επίδοσης της παρούσας και μέχρις
εξοφλήσεως. Το ως άνω αιτούμενο ποσό αντιστοιχεί σε καταβολή οφειλομένων από τρείς
(3) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών απολύμανσης – καθαρισμού φρεατίων και δεξαμενών
των Δημοτικών Σφαγείων.
2.

Η

υπ’

αριθ.

170/2020

προδικαστική

απόφαση

του

Μονομελούς

Πρωτοδικείου Λαμίας, η ανέβαλε την έκδοση απόφασης και όρισε προθεσμία δύο (2)
μηνών από την επίδοσή της για τη συμπλήρωση των αναλυτικά αναφερομένων στο
σκεπτικό της ελλείψεων.
3.

Η από 18-9-2020 αίτηση – κλήση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Λαμίας της ετερόρρυθμης εταιρείας «ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ», για ορισμό νέας δικασίμου για τη συζήτηση της από 27-12-
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2018 και με αρ. πρ. κατ. 1551/ΤΜ/243/18 αγωγής και ο ορισμός αυτής για τη δικάσιμο
της 3-12-2020 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας (τακτική διαδικασία).
4.

Με

την

αρίθμ.

……………./…………….

απόφαση

του

Δημοτικού

Συμβουλίου διαπιστώθηκε η λύση της σχέσης έμμισθης εντολής της δικηγόρου με πάγια
μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν της εκδόσεως της αρίθμ. 1807/2020 απόφασης του Γ’
Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
5.

Στο Δήμο Λαμιέων δεν υπηρετεί δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής

(πάγια αντιμισθία), ώστε να παρίσταται στα Δικαστήρια εκπροσωπώντας το Δήμο.
6.

Ο ισχύων Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου

Λαμιέων (ΦΕΚ 3841 Β΄/30-11-2016), σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται μία θέση
Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου, με σχέση
έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία), στην οποία υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος, του
οποίου η ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και
γνωμοδοτήσεων προς το Δήμο Λαμιέων και τα όργανά του, η κατεύθυνση του χειρισμού
των υποθέσεων από τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση,
προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών του Τμήματος.
7.

Επειδή θα πρέπει να ανατεθεί η σε δικηγόρο να παραστεί και να

εκπροσωπήσει το Δήμο Λαμιέων ενώπιον του άνω Δικαστηρίου υπερασπίζοντας τα
συμφέροντα του Δήμου.
8.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. ιε΄ και της παρ. 2

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις και τις
διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄
134/9-8-2019) και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν.
4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53/11-3-2020) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40
παρ. 1 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020), η Οικονομική Επιτροπή «… ιθ΄)
Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της
πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία
αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε
ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους.»
Προτείνεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72,
του Ν. 3852/2020, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις και τις διατάξεις του άρθρου 3,
παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019) και
τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄
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53/11-3-2020) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν.
4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020), η λήψη απόφασης :
Α. Για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο του Δικηγορικού
Συλλόγου Λαμίας κ. Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου (ΑΜ/Δ.Σ.Λ. : 204), προκειμένου
να παραστεί, για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων, την 3-12-2020 ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας κατά τη συζήτηση της παραπάνω αγωγής, καθώς και
σε κάθε αναβολή ή ματαίωση της και να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Δήμου
Λαμιέων.

Ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας
Βλάσιος Γ. Καρανάσιος
Νομικός Σύμβουλος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ELENI
MOUMOURI
Ημερομηνία: 2020.11.20 07:55:53 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Θεμ. κατηγορία : Απασχόληση & εργασία
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Είδος πράξης : Ανάθεση υπηρεσιών
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΣ : Την Οικονομική Επιτροπή
Ταχ. Δ/νση
: Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού
Δήμου Λαμιέων
Ταχ.Κώδικας : 351 31 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες : Δωροθέα Τσιτσία
Αριθ. Τηλέφ. : 22313 51023
Αριθ. FAX
: 22313 51023
E-mail
: tsitsia.dorothea@lamia-city.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : «Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής
πληρεξουσίου δικηγόρου».

Τίθενται υπόψη σας :
1.

Η από 27-12-2018

και με αρ. πρ. κατ. 1551/ΤΜ/243/18 ενώπιον του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας αγωγή της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» κατά του
Δήμου Λαμιέων, με την οποία ζήτησε να υποχρεωθεί ο Δήμος Λαμιέων να της καταβάλει
το συνολικό ποσό των εξήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων δεκαέξι ευρώ και ενός λεπτού
(68.616,01 ευρώ), με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της έκδοσης εκάστου
τιμολογίου, άλλως επικουρικώς από την επομένη της επίδοσης της παρούσας και μέχρις
εξοφλήσεως. Το ως άνω αιτούμενο ποσό αντιστοιχεί σε καταβολή οφειλομένων από τρείς
(3) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών απολύμανσης – καθαρισμού φρεατίων και δεξαμενών
των Δημοτικών Σφαγείων.
2.

Η

υπ’

αριθ.

170/2020

προδικαστική

απόφαση

του

Μονομελούς

Πρωτοδικείου Λαμίας, η ανέβαλε την έκδοση απόφασης και όρισε προθεσμία δύο (2)
μηνών από την επίδοσή της για τη συμπλήρωση των αναλυτικά αναφερομένων στο
σκεπτικό της ελλείψεων.
3.

Η από 18-9-2020 αίτηση – κλήση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Λαμίας της ετερόρρυθμης εταιρείας «ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ», για ορισμό νέας δικασίμου για τη συζήτηση της από 27-122018 και με αρ. πρ. κατ. 1551/ΤΜ/243/18 αγωγής και ο ορισμός αυτής για τη δικάσιμο
της 3-12-2020 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας (τακτική διαδικασία).
4.

Η υπ’ αριθ. ……../….-11-2020 (ΑΔΑ :……………….) απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων.
5.

Η με αριθ. πρωτ. ……./…..-11-2020 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων.
Προτείνεται, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. ιε΄ του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3,
παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019), τις διατάξεις
του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53/11-3-2020) και τις διατάξεις του
άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020), καθώς και τη συνημμένη
γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας η λήψη απόφασης :
Α) Για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο του Δικηγορικού
Συλλόγου Λαμίας κ. Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου (ΑΜ/Δ.Σ.Λ. : 204), προκειμένου
να παραστεί, για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων, την 3-12-2020 ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας κατά τη συζήτηση της παραπάνω αγωγής, καθώς και
σε κάθε αναβολή ή ματαίωση ή ανασυζήτησή της και υπερασπιστεί τα συμφέροντα του
Δήμου Λαμιέων.
Β) Η αμοιβή της παραπάνω δικηγόρου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010), όπως
αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 203, παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ
Α΄133/19-7-2018) και τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ του Ν. 4623/2019
(ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019) σε συνδυασμό και με τους πίνακες αμοιβών δικηγόρων, που
θεσπίσθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄/ 208/27-92013) και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/6-11-2013)
στο συνολικό ποσό των εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών με
το Φ.Π.Α. (675,80 ευρώ), ήτοι αναλυτικά :
Βα) Για την παράστασή της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας κατά
τη συζήτηση της παραπάνω αγωγής κατά τη δικάσιμο της 3ης -12-2020, καθώς και σε
κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ή ματαίωση ή ανασυζήτηση αυτής, ποσό εκατόν τριάντα
τέσσερα (134,00) ευρώ,
Ββ) Για τη σύνταξη και κατάθεση προτάσεων, ποσό εκατόν εβδομήντα ένα
(171,00) ευρώ,

Σελίδα 2 από 3

Βγ) Για την απασχόληση - μελέτη της δικογραφίας, ποσό διακοσίων σαράντα
(240,00) ευρώ, δηλ. : 3 ώρες χ 80,00 ευρώ (χρονοχρέωση /ώρα) = 240,00 ευρώ,
Βδ) Για Φ.Π.Α. 24% , υπολογιζομένου στα παραπάνω ποσά, ποσό εκατόν
τριάντα Ψηφιακά
ευρώ και υπογεγραμμένο
ογδόντα λεπτώναπό
(130,80 ευρώ), δηλαδή : 134,00 € + 171,00 € + 240,00
€ = 545,00 € χ 24% = 130,80 ευρώ.
Λαμία, 19-11-2020.
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Νομικής Υπηρεσίας

Βλάσιος Γ. Καρανάσιος
Νομικός Σύμβουλος
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Θεμ. κατηγορία : Απασχόληση & εργασία
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Είδος πράξης : Ανάθεση υπηρεσιών
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΣ : Την Οικονομική Επιτροπή
Ταχ. Δ/νση
: Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού
Δήμου Λαμιέων
Ταχ.Κώδικας : 351 31 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες : Δωροθέα Τσιτσία
Αριθ. Τηλέφ. : 22313 51023
Αριθ. FAX
: 22313 51023
E-mail
: tsitsia.dorothea @
lamia-city.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας και καθορισμός αμοιβής.

Tίθενται υπόψη σας :
1.

Η

υπ’

αριθ.

1115/2017

απόφαση

του

Α΄

Τριμελούς

Εφετείου

Κακουργημάτων Αθηνών, η οποία εισήχθη δια του υπ’ αριθ. 365/2014 Βουλεύματος του
Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και αφορά την ποινική υπόθεση της «ENERGA» και
«HELLAS POWER», με την οποία διετάχθη η απόδοση κατ’ άρθρο 1 παρ. 3 του Ν.
4312/2014 των κάτωθι ποσών : α) Για την εταιρεία «ENERGA POWER TRADING» οφειλή
προς το Δήμο Λαμιέων ποσού 104.309,17 ευρώ και β) Για την εταιρεία «HELLAS
POWER» οφειλή προς το Δήμο Λαμιέων ποσού 85.247,48 ευρώ, η οποία έχει καταστεί
αμετάκλητη.
2.

Οι υπ’ αριθ. 2409/2019, 2533/2019 και 2034/2019 αποφάσεις του Α΄

Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, οι οποίες αφορούν την ποινική δίκη κατά
Φλώρου Αριστείδη κ.λ.π. (υπόθεση «ENERGA» και « HELLAS POWER»).
3.

Η από 26-10-2020 Κλήση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, η οποία

κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαμιέων στις 6-11-2020, με την οποία καλείται ο Δήμος Λαμιέων
να παραστεί ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών – Τμήμα Αναστολών στις 2-122020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09 : 00 π.μ. κατά τη συζήτηση της αίτησης της «ΚΕΝΤΩΡ
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Α.Ε.», για συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 2533/2019 απόφασης του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων Αθηνών.
4.

Με την αρίθμ. ……………/…………… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

διαπιστώθηκε η λύση της σχέσης έμμισθης εντολής της δικηγόρου με πάγια μηνιαία
αντιμισθία, κατόπιν της εκδόσεως της αριθμ. 1807/2020 απόφασης του Γ’ Τμήματος του
Συμβουλίου της Επικρατείας.
5.

Στο Δήμο Λαμιέων δεν υπηρετεί δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής

(πάγια αντιμισθία), ώστε να παρίσταται στα Δικαστήρια εκπροσωπώντας το Δήμο.
6.

Ο ισχύων Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου

Λαμιέων (ΦΕΚ 3841 Β΄/30-11-2016), σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται μία θέση
Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου, με σχέση
έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία), στην οποία υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος, του
οποίου η ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και
γνωμοδοτήσεων προς το Δήμο Λαμιέων και τα όργανά του, η κατεύθυνση του χειρισμού
των υποθέσεων από τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση,
προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών του Τμήματος.
5. Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι προφανής η αντικειμενική αδυναμία του
Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων να επιληφθεί και του χειρισμού της
ανωτέρω υπόθεσης.
7. Επιπλέον, για την παρούσα υπόθεση απαιτείται η παροχή εντολής και
πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο.
8. Η με αριθ. πρωτ. ………../…..-11-2020 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του
Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων
σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί για την αναγκαιότητα της παράστασης του Δήμου
Λαμιέων δια συνηγόρου ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών – Τμήμα Αναστολών
κατά τη συζήτηση της αίτησης της «ΚΕΝΤΩΡ Α.Ε.», για συμπλήρωση της υπ’ αριθ.
2533/2019 απόφασης του Α’ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, κατά τη
δικάσιμο της 2-12-2020.
9. Επειδή για τη συναφή υπόθεση των από 13-3-2020, 12-3-2020 και 13-3-2020
και με αριθ. πινακίου 463/2020 αιτήσεων αναίρεσης των αναιρεσειόντων κατηγορουμένων
ΣΙΑΦΑΚΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΣΙΑΦΑΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΙ ΦΛΩΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ κατά των υπ’ αριθ. 1339/2019, 1476/2019,
1705/2019, 1725/2019, 184/2019, 2034/2019, 2409/2019, 2533/2019 και 618/2019
αποφάσεων του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, η συζήτηση των
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οποίων είχε προσδιοριστεί για την 11-11-2020, η εκπροσώπηση του Δήμου Λαμιέων είχε
ανατεθεί στη Δικηγορική Εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, η οποία εκπροσωπείται από το δικηγόρο κ. Ιωάννη
Παπαδόπουλο του Μιλτιάδη.
10. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. ιε΄ και της παρ. 2
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις και τις
διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄
134/9-8-2019) και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν.
4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53/11-3-2020) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40
παρ. 1 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020), η Οικονομική Επιτροπή «… ιθ΄)
Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της
πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία
αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε
ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους».
Προτείνεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72,
του Ν. 3852/2020, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις και τις διατάξεις του άρθρου 3,
παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019) και
τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄
53/11-3-2020) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν.
4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020), η λήψη απόφασης :
Α. Για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη Δικηγορική Εταιρεία
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,
η οποία εκπροσωπείται από το δικηγόρο κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο του Μιλτιάδη
(ΑΜ/Δ.Σ.Α. : 14793), προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου
Αθηνών – Τμήμα Αναστολών στις 2-12-2020 κατά τη συζήτηση της αίτησης της «ΚΕΝΤΩΡ
Α.Ε.», για συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 2533/2019 απόφασης του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων Αθηνών, να παρασταθεί κατά τη συζήτησή της στη δικάσιμο της 2-122020 και σε κάθε αναβολή αυτής, να καταθέσει υπόμνημα και σχετικά έγγραφα.
Β) Η αμοιβή της παραπάνω εταιρίας καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010), όπως
αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 203, παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ
Α΄133/19-7-2018) και τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ του Ν. 4623/2019
(ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019) σε συνδυασμό και με τους πίνακες αμοιβών δικηγόρων, που
θεσπίσθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄/ 208/27-9-
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2013) και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/6-11-2013)
στο συνολικό ποσό χιλίων έξι ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών με το Φ.Π.Α.
(1.006,88ευρώ), ήτοι αναλυτικά :
Βα) Για την παράστασή της ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών
Αθηνών κατά τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης κατά τη δικάσιμο της 2ας -12-2020,
καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ή ματαίωση ή ανασυζήτηση αυτής, ποσό
εξακοσίων πενήντα δύο (652,00) ευρώ,
Ββ) Για την απασχόληση - μελέτη της δικογραφίας, ποσό εκατόν εξήντα (160,00)
ευρώ, δηλ. : 2 ώρες χ 80,00 ευρώ (χρονοχρέωση /ώρα) = 160,00 ευρώ,
Βγ) Για Φ.Π.Α. 24%, υπολογιζομένου στα παραπάνω ποσά, ποσό εκατόν
ενενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (194,88 ευρώ), δηλαδή : 652,00 € +
160,00 € = 812,00 € χ 24% = 194,88 ευρώ.

Λαμία, 19-11-2020.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Νομικής Υπηρεσίας

Βλάσιος Γ. Καρανάσιος
Νομικός Σύμβουλος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχ. Δνση : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού
Ταχ. Κώδικας : 35131 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες: Βλάσιος Γ. Καρανάσιος
Αρ. τηλεφ.
: 22313 51023
Αρ. FAX
:
E-mail
: v.karanasios@lamia-city.gr

Λαμία,

19 / 11 /2020

Αριθμ. πρωτ. 47118

ΠΡΟΣ:
Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Λαμιέων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΘΕΜΑ : Περί παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας
Τίθενται υπόψη σας :
1.

Η

υπ’

αριθ.

1115/2017

απόφαση

του

Α΄

Τριμελούς

Εφετείου

Κακουργημάτων Αθηνών, η οποία εισήχθη δια του υπ’ αριθ. 365/2014 Βουλεύματος του
Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και αφορά την ποινική υπόθεση της «ENERGA» και
«HELLAS POWER», με την οποία διετάχθη η απόδοση κατ’ άρθρο 1 παρ. 3 του Ν.
4312/2014 των κάτωθι ποσών : α) Για την εταιρεία «ENERGA POWER TRADING» οφειλή
προς το Δήμο Λαμιέων ποσού 104.309,17 ευρώ και β) Για την εταιρεία «HELLAS
POWER» οφειλή προς το Δήμο Λαμιέων ποσού 85.247,48 ευρώ, η οποία έχει καταστεί
αμετάκλητη.
2.

Οι υπ’ αριθ. 2409/2019, 2533/2019 και 2034/2019 αποφάσεις του Α΄

Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, οι οποίες αφορούν την ποινική δίκη κατά
Φλώρου Αριστείδη κ.λ.π. (υπόθεση «ENERGA» και « HELLAS POWER»).
3.

Η από 26-10-2020 Κλήση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, η οποία

κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαμιέων στις 6-11-2020, με την οποία καλείται ο Δήμος Λαμιέων
να παραστεί ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών – Τμήμα Αναστολών στις 2-122020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09 : 00 π.μ. κατά τη συζήτηση της αίτησης της «ΚΕΝΤΩΡ
Α.Ε.», για συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 2533/2019 απόφασης του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου
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Κακουργημάτων Αθηνών, εις το οποίο ο Δήμος είχε παραστεί ως πολιτική αγωγή
υποστηρίζοντας τη κατηγορία.
4.

Με την αρίθμ. 272/18-11-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

διαπιστώθηκε η λύση της σχέσης έμμισθης εντολής της δικηγόρου με πάγια μηνιαία
αντιμισθίας, κατόπιν της εκδόσεως της αρίθμ. 1807/2020 απόφασης του Γ’ Τμήματος του
Συμβουλίου της Επικρατείας.
5.

Στο Δήμο Λαμιέων δεν υπηρετεί δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής

(πάγια αντιμισθία), ώστε να παρίσταται στα Δικαστήρια εκπροσωπώντας το Δήμο.
6.

Ο ισχύων Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου

Λαμιέων (ΦΕΚ 3841 Β΄/30-11-2016), σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται μία θέση
Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου, με σχέση
έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία), στην οποία υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος, του
οποίου η ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και
γνωμοδοτήσεων προς το Δήμο Λαμιέων και τα όργανά του, η κατεύθυνση του χειρισμού
των υποθέσεων από τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση,
προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών του Τμήματος.
7.

Επειδή θα πρέπει να ανατεθεί σε δικηγόρο να παραστεί και να

εκπροσωπήσει το Δήμο Λαμιέων ενώπιον του άνω Δικαστηρίου υπερασπίζοντας τα
συμφέροντα του Δήμου.
8.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. ιε΄ και της παρ. 2

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις και τις
διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄
134/9-8-2019) και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν.
4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53/11-3-2020) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40
παρ. 1 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020), η Οικονομική Επιτροπή «… ιθ΄)
Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της
πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία
αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε
ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους.»
Προτείνεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72,
του Ν. 3852/2020, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις και τις διατάξεις του άρθρου 3,
παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019) και
τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄
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53/11-3-2020) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν.
4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020), η λήψη απόφασης :
Α. Για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρο προκειμένου
να παραστεί ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών – Τμήμα Αναστολών στις 2-122020 κατά τη συζήτηση της αίτησης της «ΚΕΝΤΩΡ Α.Ε.», για συμπλήρωση της υπ’ αριθ.
2533/2019 απόφασης του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, να
παρασταθεί κατά τη συζήτησή της στη δικάσιμο της 2-12-2020 και σε κάθε αναβολή
αυτής, να καταθέσει υπόμνημα και σχετικά έγγραφα.

Ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ELENI
MOUMOURI
Ημερομηνία: 2020.11.20 13:14:04
EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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Βλάσιος Γ. Καρανάσιος
Νομικός Σύμβουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχ. Δνση : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού
Ταχ. Κώδικας : 35131 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες: Βλάσιος Γ. Καρανάσιος
Αρ. τηλεφ.
: 22313 51023
Αρ. FAX
:
E-mail
: v.karanasios@lamia-city.gr

Λαμία,

20 / 11 /2020

Αριθμ. πρωτ. 47101

ΠΡΟΣ:
Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Λαμιέων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΘΕΜΑ : Περί παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας και καθορισμός αμοιβής
Τίθενται υπόψη σας :
1.

Η από 1-8-2008 και με Α.Π.Κ. 142/2008 προσφυγή, με αίτημα διοικητικής

επίλυσης της διαφοράς, ομόρρυθμης εταιρείας κατά του Δήμου Λαμιέων και της υπ΄αριθμ.
322 / 2008

φορολογικής εγγραφής στο βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου Λαμιέων,

οικονομικού έτους 2008.
2.

H

υπ΄

αριθμ.

430/2020

απόφαση

του

Μονομελούς

Διοικητικού

Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήματος Β), που επιδόθηκε στο Δήμο Λαμιέων από το ανωτέρω
Δικαστήριο στις 6-10-2020, με την οποία έγινε δεκτή η με αριθμό πράξης κατάθεσης 142 /
1-9-2008 προσφυγή της ομόρρυθμης εταιρείας, ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 322 / 2008
εγγραφή της στον βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου Λαμιέων έτους 2008, διατάχθηκε η
επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου στην προσφεύγουσα και απαλλάχθηκε ο
Δήμος από τα δικαστικά έξοδα αυτής.
3.

Με την αρίθμ. 272/18-11-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

διαπιστώθηκε η λύση της σχέσης έμμισθης εντολής της δικηγόρου με πάγια μηνιαία
αντιμισθία, κατόπιν της εκδόσεως της αρίθμ. 1807/2020 απόφασης του Γ’ Τμήματος του
Συμβουλίου της Επικρατείας.
4.

Στο Δήμο Λαμιέων δεν υπηρετεί δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής

(πάγια αντιμισθία), ώστε να παρίσταται στα Δικαστήρια εκπροσωπώντας το Δήμο.
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5.

Ο ισχύων Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου

Λαμιέων (ΦΕΚ 3841 Β΄/30-11-2016), σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται μία θέση
Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου, με σχέση
έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία), στην οποία υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος, του
οποίου η ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και
γνωμοδοτήσεων προς το Δήμο Λαμιέων και τα όργανά του, η κατεύθυνση του χειρισμού
των υποθέσεων από τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση,
προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών του Τμήματος.
6.

Επειδή θα πρέπει να ανατεθεί σε δικηγόρο να ασκήσει την άνω έφεση,

παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαμιέων ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου
υπερασπίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου.
7.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. ιε΄ και της παρ. 2

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις και τις
διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄
134/9-8-2019) και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν.
4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53/11-3-2020) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40
παρ. 1 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020), η Οικονομική Επιτροπή «… ιθ΄)
Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της
πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία
αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε
ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους.»
Προτείνεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72,
του Ν. 3852/2020, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις και τις διατάξεις του άρθρου 3,
παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019) και
τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄
53/11-3-2020) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν.
4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020), η λήψη απόφασης :
Α. για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο του
Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας κ. Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου (Α.Μ. Δ.Σ.Λ. : 204),
προκειμένου να ασκήσει – για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων – στο αρμόδιο Διοικητικό
Εφετείο έφεση κατά της υπ΄αριθμ. 430/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λαμίας, να παραστεί στη συζήτησή της, στη δικάσιμο που θα οριστεί,
καθώς και σε κάθε πιθανή αναβολή ή ματαίωση ή ανασυζήτησή της και να καταθέσει
υπόμνημα και σχετικά έγγραφα
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Ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας
Βλάσιος Γ. Καρανάσιος
Νομικός Σύμβουλος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ELENI MOUMOURI
Ημερομηνία: 2020.11.20 12:42:04 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Θεμ. κατηγορία : Απασχόληση & εργασία
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Είδος πράξης : Ανάθεση υπηρεσιών
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού
Ταχ.Κώδικας : 351 31 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες : Βλάσιος Γ. Καρανάσιος
ΠΡΟΣ :
Αριθ. Τηλέφ. : 22313 51023
Αριθ. FAX
: 22313 51023
Οικονομική Επιτροπή
E-mail
: v.karanasios@lamia-city.gr
Δήμου Λαμιέων
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ : Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής
Tίθενται υπόψη σας :
1. Η από 1-8-2008 και με Α.Π.Κ. 142/2008 προσφυγή, με αίτημα διοικητικής
επίλυσης της διαφοράς, ομόρρυθμης εταιρείας κατά του Δήμου Λαμιέων και της υπ΄αριθμ.
322 / 2008

φορολογικής εγγραφής στο βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου Λαμιέων,

οικονομικού έτους 2008 .
2. Η υπ΄ αριθμ. 430/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λαμίας (Τμήματος Β), που επιδόθηκε στο Δήμο Λαμιέων από το ανωτέρω Δικαστήριο στις
6-10-2020, με την οποία έγινε δεκτή η με αριθμό πράξης κατάθεσης 142 / 1-9-2008
προσφυγή της ομόρρυθμης εταιρείας, ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 322 / 2008 εγγραφή της
στον βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου Λαμιέων έτους 2008, διατάχθηκε η επιστροφή του
καταβληθέντος παραβόλου στην προσφεύγουσα και απαλλάχθηκε ο Δήμος από τα
δικαστικά έξοδα αυτής.
3. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 44012 / 03-11-2020 γνωμοδότηση της Δικηγόρου του
Δήμου Λαμιέων προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων.
4. Η υπ΄ αριθμ. 484 / 10-11-2020 (Α.Δ.Α.:ΨΞ65ΩΛΚ-2ΒΞ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων.
5. Με την αρίθμ. ……………./……………. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
διαπιστώθηκε η λύση της σχέσης έμμισθης εντολής της δικηγόρου με πάγια μηνιαία
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αντιμισθία, κατόπιν της εκδόσεως της αρίθμ. 1807/2020 απόφασης του Γ’ Τμήματος του
Συμβουλίου της Επικρατείας.
6. Στο Δήμο Λαμιέων δεν υπηρετεί δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής (πάγια
αντιμισθία), ώστε να παρίσταται στα Δικαστήρια εκπροσωπώντας το Δήμο.
7. Ο ισχύων Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Λαμιέων
(ΦΕΚ 3841 Β΄/30-11-2016), σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται μία θέση Προϊσταμένου
Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου, με σχέση έμμισθης
εντολής (πάγια αντιμισθία), στην οποία υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος, του οποίου η
ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς
το Δήμο Λαμιέων και τα όργανά του, η κατεύθυνση του χειρισμού των υποθέσεων από
τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση, προγραμματισμός και
συντονισμός των εργασιών του Τμήματος.
8. Η υπ΄αριθμ. …………………/………….. γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του
Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων
9. Οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περ. ιε΄ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 1, περ. ιθ΄ και παρ. 2 του Ν. 4623/2019
(ΦΕΚ 134 / Α΄/ 9-8-2019) , το άρθρο 10, παρ. 3 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 / Α΄/ 11-32020) και το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 / Α’ / 12-10-2020) .
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72
παρ. 1, περ. ιε΄ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3
παρ. 1, περ. ιθ΄ και παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 / Α΄/ 9-8-2019) , το άρθρο 10,
παρ. 3 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 / Α΄/ 11-3-2020) και το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020
(ΦΕΚ 197 / Α’ / 12-10-2020), η λήψη απόφασης :
Α. για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο του
Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας κ. Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου (Α.Μ. Δ.Σ.Λ. : 204),
προκειμένου να ασκήσει – για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων – στο αρμόδιο Διοικητικό
Εφετείο έφεση κατά της υπ΄αριθμ. 430/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λαμίας, να παραστεί στη συζήτησή της, στη δικάσιμο που θα οριστεί,
καθώς και σε κάθε πιθανή αναβολή ή ματαίωση ή ανασυζήτησή της και να καταθέσει
υπόμνημα και σχετικά έγγραφα .
Β. για τον καθορισμό της αμοιβής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
72, παρ. 1, περ. δ’ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του
άρθρου 203, παρ. 3 του Ν. 4555/2018, του άρθρου 3, παρ. 1, περ. ιθ’ του Ν. 4623/2019
(ΦΕΚ 134 / Α’ / 9-8-2019) και του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 / Α΄/ 11-3-
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2020) και τους πίνακες αμοιβής δικηγόρων, που θεσπίστηκαν με το Ν. 4194/2013
«Κώδικας Δικηγόρων» και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013, στο
συνολικό ποσό των χιλίων τριακοσίων εννέα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών
με το Φ.Π.Α. (1.309,44 €), που αναλύεται ως εξής :
α) για την άσκηση της έφεσης, ποσό 235,00 ευρώ .
β) για την παράστασή της στη συζήτηση της έφεσης, ποσό 256,00 ευρώ .
γ) για τη σύνταξη υπομνήματος, ποσό 85,00 ευρώ .
δ) για το χρόνο απασχόλησης της δικηγόρου, μελέτη της δικογραφίας, ποσό
(80,00 ευρώ Χ 6 ώρες = ) 480,00 ευρώ .
ε) για Φ.Π.Α. 24%, ποσό (235,00 € + 256,00 € + 85,00 € + 480,00 €) = 1.056,00
ευρώ Χ 24% = 253,44 € .

Λαμία, 20/11/2020
Ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας
Βλάσιος Γ. Καρανάσιος
Νομικός Σύμβουλος
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Θεμ. κατηγορία : Απασχόληση & εργασία
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Είδος πράξης : Ανάθεση υπηρεσιών
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού
Ταχ.Κώδικας : 351 31 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες : Βλάσιος Γ. Καρανάσιος
ΠΡΟΣ :
Αριθ. Τηλέφ. : 22313 51023
Αριθ. FAX
: 22313 51023
Οικονομική Επιτροπή
E-mail
: v.karanasios@lamia-city.gr
Δήμου Λαμιέων
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ : Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής .
Tίθενται υπόψη σας :
1. Η από 22-5-2017 και με Α.Π.Κ. ΑΓ137/23-5-2017 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας αγωγή του Τ.Μ. του Α. κατά του Δήμου Λαμιέων, με αντικείμενο την αποζημίωση
λόγω φθοράς αυτοκινήτου, η οποία θα συζητηθεί στις 03 Δεκεμβρίου 2020, κατόπιν
αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων στις 07-5-2020 (ΦΕΚ 1588 / Β’ / 25-4-2020).
2. Με την αρίθμ. 272/18-11-2020 (ΑΔΑ:6ΧΣΧΩΛΚ-8Υ2) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου διαπιστώθηκε η λύση της σχέσης έμμισθης εντολής της δικηγόρου με πάγια
μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν της εκδόσεως της αρίθμ. 1807/2020 απόφασης του Γ’
Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3. Στο Δήμο Λαμιέων δεν υπηρετεί δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής (πάγια
αντιμισθία), ώστε να παρίσταται στα Δικαστήρια εκπροσωπώντας το Δήμο.
4. Ο ισχύων Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Λαμιέων
(ΦΕΚ 3841 Β΄/30-11-2016), σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται μία θέση Προϊσταμένου
Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου, με σχέση έμμισθης
εντολής (πάγια αντιμισθία), στην οποία υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος, του οποίου η
ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς
το Δήμο Λαμιέων και τα όργανά του, η κατεύθυνση του χειρισμού των υποθέσεων από
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τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση, προγραμματισμός και
συντονισμός των εργασιών του Τμήματος.
5. Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. ………………/…….…….. γνωμοδότηση του προϊσταμένου
του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων προς την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Λαμιέων.
6. Επειδή θα πρέπει να ανατεθεί σε δικηγόρο να παραστεί και να εκπροσωπήσει
το Δήμο Λαμιέων ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου υπερασπίζοντας τα συμφέροντα του
Δήμου.
7. Οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περ. ιε΄ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 1, περ. ιθ΄ και παρ. 2 του Ν. 4623/2019
(ΦΕΚ 134 / Α΄/ 9-8-2019) , το άρθρο 10, παρ. 3 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 / Α΄/ 11-32020) και το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 / Α’ / 12-10-2020).
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72
παρ. 1, περ. ιε΄ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3
παρ. 1, περ. ιθ΄ και παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 / Α΄/ 9-8-2019) , το άρθρο 10,
παρ. 3 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 / Α΄/ 11-3-2020) και το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020
(ΦΕΚ 197 / Α’ / 12-10-2020) , η λήψη απόφασης :
Α. για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο του
Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας κ. Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου (Α.Μ. Δ.Σ.Λ. : 204),
προκειμένου να παραστεί – για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων – στο αρμόδιο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας στη συζήτηση της ανωτέρω αγωγής, καθώς και σε κάθε πιθανή
αναβολή ή ματαίωση ή ανασυζήτησή της και να καταθέσει υπόμνημα και σχετικά
έγγραφα.
Β. για τον καθορισμό της αμοιβής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
72, παρ. 1, περ. δ’ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του
άρθρου 203, παρ. 3 του Ν. 4555/2018, του άρθρου 3, παρ. 1, περ. ιθ’ του Ν. 4623/2019
(ΦΕΚ 134 / Α’ / 9-8-2019) και του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 / Α΄/ 11-32020) και τους πίνακες αμοιβής δικηγόρων, που θεσπίστηκαν με το Ν. 4194/2013
«Κώδικας Δικηγόρων» και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013, στο
συνολικό ποσό των εξακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών με το
Φ.Π.Α. (629,92 €), που αναλύεται ως εξής :
α) για την παράστασή της στη συζήτηση της αγωγής, ποσό 134,00 ευρώ .
β) για τη σύνταξη υπομνήματος, ποσό 134,00 ευρώ .
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γ) για το χρόνο απασχόλησης της δικηγόρου, μελέτη της δικογραφίας, ποσό
(80,00 ευρώ Χ 3 ώρες = ) 240,00 ευρώ .
δ) για Φ.Π.Α. 24%, ποσό (64,00 € + 85,00 € + 240,00 €) = 508,00 ευρώ Χ 24% =
121,92 € .
Λαμία,
Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από VLASIOS KARANASIOS

20 / 11

/ 2020

Ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας
Βλάσιος Γ. Καρανάσιος
Νομικός Σύμβουλος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχ. Δνση : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού
Ταχ. Κώδικας : 35131 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες: Βλάσιος Γ. Καρανάσιος
Αρ. τηλεφ.
: 22313 51023
Αρ. FAX
:
E-mail
: v.karanasios@lamia-city.gr

Λαμία,

20 / 11 /2020

Αριθμ. πρωτ. 47086

ΠΡΟΣ:
Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Λαμιέων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΘΕΜΑ : Περί παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας και καθορισμός αμοιβής
Τίθενται υπόψη σας :

1.

Η από 22-5-2017 και με Α.Π.Κ. ΑΓ137/23-5-2017 στο Διοικητικό

Πρωτοδικείο Λαμίας αγωγή του Τ.Μ. του Α. κατά του Δήμου Λαμιέων, με αντικείμενο την
αποζημίωση λόγω φθοράς αυτοκινήτου, η οποία θα συζητηθεί στις 03 Δεκεμβρίου 2020,
κατόπιν αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων στις 07-5-2020 (ΦΕΚ 1588 / Β’ / 25-42020
2.

Με την αρίθμ. 272/18-11-2020 (ΑΔΑ:6ΧΣΧΩΛΚ-8Υ2) απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου διαπιστώθηκε η λύση της σχέσης έμμισθης εντολής της δικηγόρου
με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν της εκδόσεως της αρίθμ. 1807/2020 απόφασης του
Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3.

Στο Δήμο Λαμιέων δεν υπηρετεί δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής

(πάγια αντιμισθία), ώστε να παρίσταται στα Δικαστήρια εκπροσωπώντας το Δήμο.
4.

Ο ισχύων Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου

Λαμιέων (ΦΕΚ 3841 Β΄/30-11-2016), σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται μία θέση
Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου, με σχέση
έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία), στην οποία υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος, του
οποίου η ενασχόληση είναι αποκλειστικά

η παροχή νομικών συμβουλών και
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γνωμοδοτήσεων προς το Δήμο Λαμιέων και τα όργανά του, η κατεύθυνση του χειρισμού
των υποθέσεων από τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση,
προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών του Τμήματος.
5.

Επειδή θα πρέπει να ανατεθεί σε δικηγόρο να παραστεί και να

εκπροσωπήσει το Δήμο Λαμιέων ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου υπερασπίζοντας τα
συμφέροντα του Δήμου.
6.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. ιε΄ και της παρ. 2

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις και τις
διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄
134/9-8-2019) και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν.
4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53/11-3-2020) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40
παρ. 1 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020), η Οικονομική Επιτροπή «… ιθ΄)
Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της
πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία
αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε
ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους.»
Προτείνεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72,
του Ν. 3852/2020, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις και τις διατάξεις του άρθρου 3,
παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019) και
τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄
53/11-3-2020) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν.
4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020), η λήψη απόφασης :
Α. για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο του
Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας κ. Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου (Α.Μ. Δ.Σ.Λ. : 204),
προκειμένου να παραστεί – για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων – στο αρμόδιο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας στη συζήτηση της ανωτέρω αγωγής, καθώς και σε κάθε πιθανή
αναβολή ή ματαίωση ή ανασυζήτησή της και να καταθέσει υπόμνημα και σχετικά
έγγραφα.
Ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας
Βλάσιος Γ. Καρανάσιος
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Νομικός Σύμβουλος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ELENI
MOUMOURI
Ημερομηνία: 2020.11.20 12:08:59 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩ1 ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

1

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:

Ενεργειακή αναβάθμιση
Χαλκιοπούλειου κλειστού
γυμναστηρίου Λαμίας

2ΠΕΡΙΦ.

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΟΠΣ:

Συγχρηματοδοτηση
απο
το
Ευρωπαϊ κ ο
Ταμειο
Περιφερειακης Αναπτυξης και το
προγραμμα
Δημοσιων
5029518

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α.:

2019ΣΕ27510052

CPV:

45212225-9 (Κατασκευαστικες
εργασιες για κλειστη αθλητικης
εγκατασταση)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Μ Ε Σ Ω ΤΟΥ Ε Θ ΝΙ ΚΟΥ Σ Υ Σ Τ ΗΜ ΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ ΟΧΟΥ Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Η Σ
ΕΡΓΟΥ

4

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδοχου κατασκευης του εργου:
«Ενεργειακή αναβάθμιση Χαλκιοπούλειου κλειστού γυμναστηρίου Λαμίας»
Εκτιμωμενης αξιας 421.370,97 Ευρω
(πλεον Φ.Π.Α. 24% ),
που θα διεξαχθει συμφωνα με:
α) τις διαταξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους ορους της παρουσας
2

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Πίνακας περιεχομένων
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Άρθρο 2: Έγγραφα της συμβασης και τευχη .............................................................................. 4
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Άρθρο 4: Διαδικασια ηλεκτρονικης αποσφραγισης και αξιολογησης των προσφορων/
Κατακυρωση/ Συναψη συμβασης/ Προδικαστικες προσφυγες/Προσωρινη δικαστικη
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Αναθετουσα αρχη
Οδος
Ταχ.Κωδ.
Τηλ.

: Δήμος Λαμιέων
: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
: 35131
: 2231351543, 2231351549,
Γραμματεία Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων
Telefax
: 2231022465
E-mail
: prallis@lamia-city.gr & fountas@lamia-city.gr
Πληροφοριες:
: Ράλλης Παρασκευάς (Γραμματεία),
Φούντας Θεόδωρος, μηχανολόγος μηχανικός (συντάξας)
Εργοδοτης η Κυριος του Έργου: Δήμος Λαμιέων
Φορεας κατασκευης του εργου: Δήμος Λαμιέων
Προϊσταμενη Αρχη : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ ή ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.
ΛΑΜΙΕΩΝ
Διευθυνουσα η Επιβλεπουσα Υπηρεσια : Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμοδιο Τεχνικο Συμβουλιο : Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘ/ΔΑΣ.

Εφοσον οι ανωτερω υπηρεσιες μεταστεγασθουν κατα τη διαρκεια της διαδικασιας συναψης η
εκτελεσης του εργου, υποχρεουνται να δηλωσουν αμεσα τα νεα τους στοιχεια στους προσφεροντες η
στον αναδοχο.
Εφοσον οι ανωτερω υπηρεσιες η/και τα αποφαινομενα οργανα του Φορεα Κατασκευης
καταργηθουν, συγχωνευτουν η με οποιονδηποτε τροπο μεταβληθουν κατα τη διαρκεια της
διαδικασιας συναψης η εκτελεσης του εργου, υποχρεουνται να δηλωσουν αμεσα, στους
προσφεροντες5 η στον αναδοχο τα στοιχεια των υπηρεσιων η αποφαινομενων οργανων, τα οποια
κατα τον νομο αποτελουν καθολικο διαδοχο των εν λογω οργανων που υπεισερχονται στα
δικαιωματα και υποχρεωσεις τους.
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
2.1. Τα εγγραφα της συμβασης κατα την εννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του αρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παροντα ηλεκτρονικο διαγωνισμο, ειναι τα ακολουθα :
α) η προκηρυξη συμβασης οπως δημοσιευεται στο ΚΗΜΔΗΣ6,
β) η παρουσα διακηρυξη,
γ) το Τυποποιημενο Έντυπο Υπευθυνης Δηλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)7
δ) το εντυπο οικονομικης προσφορας, οπως παραγεται απο την ειδικη ηλεκτρονικη φορμα του
υποσυστηματος,
ε) ο προϋ πολογισμος δημοπρατησης,
στ) το τιμολογιο δημοπρατησης,
ζ) η ειδικη συγγραφη υποχρεωσεων,
η) η τεχνικη συγγραφη υποχρεωσεων (για το φυσικο αεριο)
θ) η τεχνικη περιγραφη,
ι) η τεχνικη μελετη και τα σχεδια της μελετης,
ια) τυχον συμπληρωματικες πληροφοριες και διευκρινισεις που θα παρασχεθουν απο την
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αναθετουσα αρχη επι ολων των ανωτερω
2.2 Προσφερεται ελευθερη, πληρης, αμεση και δωρεαν ηλεκτρονικη προσβαση στα εγγραφα της
συμβασης στον ειδικο, δημοσια προσβασιμο, χωρο “ηλεκτρονικοι διαγωνισμοι” της πυλης
www.promitheus.gov.gr, καθως και στην ιστοσελιδα της αναθετουσας αρχης: www.lamia.gr
2.3 Εφοσον εχουν ζητηθει εγκαιρως, ητοι εως την ……………20208 η αναθετουσα αρχη παρεχει σε
ολους τους προσφεροντες που συμμετεχουν στη διαδικασια συναψης συμβασης συμπληρωματικες
πληροφοριες σχετικα με τα εγγραφα της συμβασης, το αργοτερο στις …./…./20209
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι προσφορες
υποβαλλονται απο τους ενδιαφερομενους ηλεκτρονικα, μεσω της
διαδικτυακης πυλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μεχρι την καταληκτικη ημερομηνια
και ω ρα που οριζεται στο αρθρο 18 της παρουσας διακηρυξης, σε ηλεκτρονικο φακελο του
υποσυστηματος.
Για τη συμμετοχη στην παρουσα διαδικασια οι ενδιαφερομενοι οικονομικοι φορεις απαιτειται να
διαθετουν ψηφιακη υπογραφη, χορηγουμενη απο πιστοποιημενη αρχη παροχης ψηφιακης
υπογραφης και να εγγραφουν στο ηλεκτρονικο συστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακη πυλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθωντας τη διαδικασια εγγραφης του αρθρου 5 παρ. 1.2 εως 1.4 της
Κοινης Υπουργικης Αποφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η ενωση οικονομικω ν φορεων υποβαλλει κοινη προσφορα, η οποια υποχρεωτικα υπογραφεται
ψηφιακα, ειτε απο ολους τους οικονομικους φορεις που αποτελουν την ενωση, ειτε απο
εκπροσωπο τους, νομιμως εξουσιοδοτημενο. Στην προσφορα, επι ποινη απορριψης της
προσφορας, προσδιοριζεται η εκταση και το ειδος της συμμετοχης του καθε μελους της ενωσης,
συμπεριλαμβανομενης της κατανομης αμοιβης μεταξυ τους,
καθω ς και ο
εκπροσωπος/συντονιστης αυτης.
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως
συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.
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3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο
προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να
τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως
χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να
περιλαμβάνει αυτά.
3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται
από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα
με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
β) Εντος τριων (3) εργασιμων ημερων απο την ηλεκτρονικη υποβολη των ως ανω στοιχειων και
δικαιολογητικων προσκομιζεται υποχρεωτικα απο τον οικονομικο φορεα στην αναθετουσα αρχη, σε
εντυπη μορφη και σε σφραγισμενο φακελο, η πρωτοτυπη εγγυητικη επιστολη συμμετοχης 10.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ.
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της
προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).
δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην
περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016.
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία
(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή
αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες
με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική
υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους
επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν
επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται
και το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του
χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες
διόρθωσης.
στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.11
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ζ) Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις ως άνω περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται
αποδεκτα ειτε κατα τα προβλεπομενα στις διαταξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) ειτε και σε απλη
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και
η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη ισχύος της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (ήτοι μετά
την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ)12.
3.6 Απόσυρση προσφοράς
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα
αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α., μέσω
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας
αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα
του προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται
να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
3.7 Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις δεν εχουν την υποχρεωση να υπογραφουν τα
δικαιολογητικα της προσφορας με χρηση προηγμενης ηλεκτρονικης υπογραφης, αλλα μπορει να
τα αυθεντικοποιουν με οποιονδηποτε αλλον προσφορο τροπο, εφοσον στη χω ρα προελευσης
τους δεν ειναι υποχρεωτικη η χρηση προηγμενης ψηφιακης υπογραφης σε διαδικασιες συναψης
δημοσιων συμβασεων. Στις περιπτω σεις αυτες η προσφορα συνοδευεται με υπευθυνη δηλωση,
στην οποια δηλω νεται οτι, στη χω ρα προελευσης δεν προβλεπεται η χρηση προηγμενης
ψηφιακης υπογραφης η οτι, στη χω ρα προελευσης δεν ειναι υποχρεωτικη η χρηση προηγμενης
ψηφιακης υπογραφης για τη συμμετοχη σε διαδικασιες συναψης δημοσιων συμβασεων. Η
υπευθυνη δηλωση του προηγουμενου εδαφιου φερει υπογραφη εως και δεκα (10) ημερες πριν
την καταληκτικη ημερομηνια υποβολης των προσφορω ν13.
Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/
Κατακύρωση/
Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή
δικαστική προστασία
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού
α) Μετα την καταληκτικη ημερομηνια υποβολης προσφορων, οπως οριζεται στο αρθρο 18 της
παρουσας, και πριν την ηλεκτρονικη αποσφραγιση, η αναθετουσα αρχη κοινοποιει στους
προσφεροντες τον σχετικο καταλογο συμμετεχοντων, οπως αυτος παραγεται απο το υποσυστημα.
β) Στη συνεχεια, τα μελη της Επιτροπης Διαγωνισμου14, κατα την ημερομηνια και ωρα που οριζεται
στο αρθρο 18 της παρουσας, προβαινουν σε ηλεκτρονικη αποσφραγιση του υποφακελου
«Δικαιολογητικα Συμμετοχης» και του υποφακελου “Οικονομικη Προσφορα”.
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γ) Στον ηλεκτρονικο χωρο «Συνημμενα Ηλεκτρονικου Διαγωνισμου», αναρταται απο την Επιτροπη
Διαγωνισμου ο σχετικος καταλογος μειοδοσιας, προκειμενου να λαβουν γνωση οι προσφεροντες.
δ) Ακολουθως, η Επιτροπη Διαγωνισμου προβαινει, κατα σειρα μειοδοσιας, σε ελεγχο της ολογραφης
και αριθμητικης αναγραφης των επιμερους ποσοστων εκπτωσης και της ομαλης μεταξυ τους σχεσης,
βασει της παραγωγης σχετικου ψηφιακου αρχειου, μεσα απο το υποσυστημα.
Για την εφαρμογη του ελεγχου ομαλοτητας, χρησιμοποιειται απο την Επιτροπη Διαγωνισμου η μεση
εκπτωση προσφορας (Εμ), συμφωνα με τα οριζομενα στα αρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.
ε) Όλες οι οικονομικες προσφορες, μετα τις τυχον αναγκαιες διορθωσεις, καταχωριζονται, κατα τη
σειρα μειοδοσιας, στο πρακτικο της επιτροπης, το οποιο και υπογραφεται απο τα μελη της.
στ) Στη συνεχεια, η Επιτροπη Διαγωνισμου, την ιδια ημερα, ελεγχει τα δικαιολογητικα συμμετοχης
του αρθρου 24.2 της παρουσας κατα τη σειρα της μειοδοσιας, αρχιζοντας απο τον πρωτο μειοδοτη Αν
η ολοκληρωση του ελεγχου αυτου δεν ειναι δυνατη την ιδια μερα, λογω του μεγαλου αριθμου των
προσφορων ελεγχονται τουλαχιστον οι δεκα (10) πρωτες κατα σειρα μειοδοσιας. Στην περιπτωση
αυτη η διαδικασια συνεχιζεται τις επομενες εργασιμες ημερες15.
ζ) Η Επιτροπη Διαγωνισμου, πριν την ολοκληρωση της συνταξης του πρακτικου της, επικοινωνει με
τους εκδοτες που αναγραφονται στις υποβληθεισες εγγυητικες επιστολες, προκειμενου να
διαπιστωσει την εγκυροτητα τους. Αν διαπιστωθει πλαστοτητα εγγυητικης επιστολης, ο υποψηφιος
αποκλειεται απο τον διαγωνισμο, υποβαλλεται μηνυτηρια αναφορα στον αρμοδιο εισαγγελεα και
κινειται διαδικασια πειθαρχικης διωξης, συμφωνα με τις διαταξεις των αρθρων 82 και επομενα του ν.
3669/2008.
η) Η περιγραφομενη διαδικασια καταχωρειται στο πρακτικο της Επιτροπης Διαγωνισμου η σε
παραρτημα του, που υπογραφεται απο τον Προεδρο και τα μελη της.
Η Επιτροπη Διαγωνισμου ολοκληρωνει τη συνταξη του σχετικου πρακτικου με το αποτελεσμα της
διαδικασιας, με το οποιο εισηγειται την αναθεση της συμβασης στον μειοδοτη (η τη ματαιωση της
διαδικασιας), και υποβαλλει στην αναθετουσα αρχη το σχετικο ηλεκτρονικο αρχειο, ως “εσωτερικο”,
μεσω της λειτουργιας “επικοινωνια” του υποσυστηματος, προς εγκριση . 16
θ) Στη συνεχεια, η αναθετουσα αρχη κοινοποιει την αποφαση εγκρισης του πρακτικου σε ολους τους
προσφεροντες και παρεχει προσβαση στα υποβληθεντα στοιχεια των λοιπων συμμετεχοντων. Κατα
της αποφασης αυτης χωρει ενσταση, κατα τα οριζομενα στην παραγραφο 4.3 της παρουσης.
ι) Επισημαινεται οτι, σε περιπτωση που οι προσφορες εχουν την ιδια ακριβως τιμη (ισοτιμες), η
αναθετουσα αρχη επιλεγει τον (προσωρινο) αναδοχο με κληρωση μεταξυ των οικονομικων φορεων
που υπεβαλαν ισοτιμες προσφορες. Η κληρωση γινεται ενωπιον της Επιτροπης Διαγωνισμου και
παρουσια των οικονομικων φορεων που υπεβαλαν τις ισοτιμες προσφορες, σε ημερα και ωρα που θα
τους γνωστοποιηθει μεσω της λειτουργικοτητας “επικοινωνια” του υποσυστηματος.
4.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

α) Μετα την αξιολογηση των προσφορων, η αναθετουσα αρχη προσκαλει, στο πλαισιο της σχετικης
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ηλεκτρονικης διαδικασιας συναψης συμβασης και μεσω της λειτουργικοτητας της «Επικοινωνιας»,
τον προσωρινο αναδοχο να υποβαλει εντος προθεσμιας 10 ημερων 17 απο την κοινοποιηση της
σχετικης εγγραφης κοινοποιησης σε αυτον τα προβλεπομενα στις κειμενες διαταξεις δικαιολογητικα
προσωρινου αναδοχου και τα αποδεικτικα εγγραφα νομιμοποιησης18.
β) Τα δικαιολογητικα του προσωρινου αναδοχου υποβαλλονται απο τον οικονομικο φορεα
ηλεκτρονικα, μεσω της λειτουργικοτητας της «Επικοινωνιας» στην αναθετουσα αρχη.
γ) Αν δεν υποβληθουν τα παραπανω δικαιολογητικα η υπαρχουν ελλειψεις σε αυτα που
υποβληθηκαν και ο προσωρινος αναδοχος υποβαλλει εντος της προθεσμιας της παραγραφου (α)
αιτημα προς την Επιτροπη Διαγωνισμου για την παραταση της προθεσμιας υποβολης, το οποιο
συνοδευεται με αποδεικτικα εγγραφα απο τα οποια να αποδεικνυεται οτι εχει αιτηθει τη χορηγηση
των δικαιολογητικων, η αναθετουσα αρχη παρατεινει την προθεσμια υποβολης των δικαιολογητικων
για οσο χρονο απαιτηθει για τη χορηγηση των δικαιολογητικων απο τις αρμοδιες αρχες.
Το παρον εφαρμοζεται και στις περιπτωσεις που η αναθετουσα αρχη τυχον ζητησει την προσκομιση
δικαιολογητικων κατα τη διαδικασια αξιολογησης των προσφορων και πριν απο το σταδιο
κατακυρωσης, κατ’ εφαρμογη της διαταξης του αρθρου 79 παραγραφος 5 εδαφιο α΄ ν. 4412/2016,
τηρουμενων των αρχων της ισης μεταχειρισης και της διαφανειας19.
Εντος τριων (3) εργασιμων ημερων απο την ηλεκτρονικη υποβολη των ως ανω στοιχειων και
δικαιολογητικων, συμφωνα με τα ανωτερω υπο β) και γ) αναφερομενα, προσκομιζονται
υποχρεωτικα απο τον οικονομικο φορεα στην αναθετουσα αρχη, σε εντυπη μορφη και σε
σφραγισμενο φακελο, τα εγγραφα που απαιτειται να προσκομισθουν σε πρωτοτυπη μορφη,
συμφωνα με τις διαταξεις του αρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κωδικας Διοικητικης
Διαδικασιας'', οπως τροποποιηθηκε με τις διαταξεις του αρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.
δ) Αν κατα τον ελεγχο των παραπανω δικαιολογητικων διαπιστωθει οτι:
I) τα στοιχεια που δηλωθηκαν με το Τυποποιημενο Έντυπο Υπευθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ), ειναι ψευδη
η ανακριβη η
ii) αν δεν υποβληθουν στο προκαθορισμενο χρονικο διαστημα τα απαιτουμενα πρωτοτυπα η
αντιγραφα, των παραπανω δικαιολογητικων, η
ii) αν απο τα δικαιολογητικα που προσκομισθηκαν νομιμως και εμπροθεσμως, δεν αποδεικνυονται οι
οροι και οι προϋ ποθεσεις συμμετοχης συμφωνα με τα αρθρα 21, 22 και 23 της παρουσας, 20
απορριπτεται η προσφορα του προσωρινου αναδοχου, καταπιπτει υπερ της αναθετουσας αρχης η
εγγυηση συμμετοχης του και η κατακυρωση γινεται στον προσφεροντα που υπεβαλε την αμεσως
επομενη πλεον συμφερουσα απο οικονομικη αποψη προσφορα βασει της τιμης τηρουμενης της
ανωτερω διαδικασιας.
Σε περιπτωση εγκαιρης και προσηκουσας ενημερωσης της αναθετουσας αρχης για μεταβολες στις
προϋ ποθεσεις τις οποιες ο προσωρινος αναδοχος ειχε δηλωσει με το Τυποποιημενο Έντυπο
Υπευθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ) οτι πληροι και οι οποιες επηλθαν η για τις οποιες ελαβε γνωση ο
προσωρινος αναδοχος μετα την δηλωση και μεχρι την ημερα της ειδοποιησης/προσκλησης για την
προσκομιση των δικαιολογητικων κατακυρωσης (οψιγενεις μεταβολες), δεν καταπιπτει υπερ της
αναθετουσας αρχης η εγγυηση συμμετοχης του, που ειχε προσκομισθει, συμφωνα με το αρθρο 15 της
παρουσας.
Αν κανενας απο τους προσφεροντες δεν υπεβαλε αληθη η ακριβη δηλωση, η αν κανενας απο τους
προσφεροντες δεν προσκομιζει ενα η περισσοτερα απο τα απαιτουμενα δικαιολογητικα, η αν κανενας
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απο τους προσφεροντες δεν αποδειξει οτι πληροι τα κριτηρια ποιοτικης επιλογης του αρθρου 22, η
διαδικασια συναψης της συμβασης ματαιωνεται.
Η διαδικασια ελεγχου των ως ανω δικαιολογητικων ολοκληρωνεται με τη συνταξη πρακτικου απο
την Επιτροπη Διαγωνισμου, στο οποιο αναγραφεται η τυχον συμπληρωση δικαιολογητικων κατα τα
οριζομενα στην παραγραφο (γ) του παροντος αρθρου21. Η Επιτροπη, στη συνεχεια, το κοινοποιει,
μεσω της «λειτουργικοτητας της «Επικοινωνιας», στην αναθετουσα αρχη για τη ληψη αποφασης.
Η αναθετουσα αρχη προβαινει, μετα την εγκριση του ανωτερω πρακτικου, στην κοινοποιηση της
αποφασης κατακυρωσης, μαζι με αντιγραφο ολων των πρακτικων, σε καθε προσφεροντα που δεν
εχει αποκλεισθει οριστικα,22 εκτος απο τον προσωρινο αναδοχο, συμφωνα με τις κειμενες διαταξεις,
μεσω της λειτουργικοτητας της «Επικοινωνιας», και επιπλεον αναρτα τα Δικαιολογητικα του
προσωρινου αναδοχου στον χωρο «Συνημμενα Ηλεκτρονικου Διαγωνισμου».
ε) Η συναψη της συμβασης επερχεται με την κοινοποιηση της αποφασης κατακυρωσης στον
προσωρινο αναδοχο συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 105 ως ακολουθως :
Μετα την απρακτη παροδο της προθεσμιας ασκησης προδικαστικης προσφυγης η, σε περιπτωση
ασκηση της, οταν παρελθει απρακτη η προθεσμια ασκησης αιτησης αναστολης κατα της αποφασης
της Α.Ε.Π.Π. και, σε περιπτωση ασκησης αιτησης αναστολης κατα της αποφασης της Α.Ε.Π.Π., οταν
εκδοθει αποφαση επι της αιτησης, με την επιφυλαξη της χορηγησης προσωρινης διαταγης, συμφωνα
με τα οριζομενα στο τελευταιο εδαφιο της παραγραφου 4 του αρθρου 372 του ν. 4412/2016 και, μετα
την ολοκληρωση του προσυμβατικου ελεγχου απο το Ελεγκτικο Συνεδριο, εφοσον απαιτειται,
συμφωνα με τα αρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, ο προσωρινος αναδοχος, υποβαλλει, εφοσον
απαιτειται, υπευθυνη δηλωση, μετα απο σχετικη προσκληση της αναθετουσας αρχης, μεσω της
λειτουργικοτητας της “Επικοινωνιας” του υποσυστηματος. Στην υπευθυνη δηλωση, η οποια
υπογραφεται κατα τα οριζομενα στο αρθρο 23 της παρουσας, δηλωνεται οτι, δεν εχουν επελθει στο
προσωπο του οψιγενεις μεταβολες, κατα την εννοια του αρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμενου
να διαπιστωθει οτι δεν εχουν εκλειψει οι προϋ ποθεσεις συμμετοχης του αρθρου 21, οτι εξακολουθουν
να πληρουνται τα κριτηρια επιλογης του αρθρου 22 και οτι δεν συντρεχουν οι λογοι αποκλεισμου του
ιδιου αρθρου,. Η υπευθυνη δηλωση ελεγχεται απο την Επιτροπη Διαγωνισμου, η οποια συντασσει
πρακτικο που συνοδευει τη συμβαση23.
Μεσω της λειτουργικοτητας της “Επικοινωνιας” του υποσυστηματος κοινοποιειται η αποφαση
κατακυρωσης στον προσωρινο αναδοχο24. Με την ιδια αποφαση καλειται ο αναδοχος οπως
προσελθει σε ορισμενο τοπο και χρονο για την υπογραφη του συμφωνητικου, θετοντας του η
αναθετουσα αρχη προθεσμια που δεν μπορει να υπερβαινει τις εικοσι (20) ημερες απο την
κοινοποιηση ειδικης ηλεκτρονικης προσκλησης, μεσω της λειτουργικοτητας της “Επικοινωνιας” του
υποσυστηματος, προσκομιζοντας, και την απαιτουμενη εγγυητικη επιστολη καλης εκτελεσης. Η εν
λογω κοινοποιηση επιφερει τα εννομα αποτελεσματα της αποφασης κατακυρωσης, συμφωνα με
οριζομενα στην παρ. 3 του αρθρου 105 του ν.4412/2016.
Εαν ο αναδοχος δεν προσελθει να υπογραψει το συμφωνητικο, μεσα στην προθεσμια που οριζεται
στην ειδικη προκληση, κηρυσσεται εκπτωτος, καταπιπτει υπερ της αναθετουσας αρχης η εγγυηση
συμμετοχης του και ακολουθειται η διαδικασια του αρθρου 4.2.γ της παρουσας για τον προσφεροντα
που υπεβαλε την αμεσως επομενη πλεον συμφερουσα απο οικονομικη αποψη προσφορα βασει
τιμης25. Αν κανενας απο τους προσφεροντες δεν προσελθει για την υπογραφη του συμφωνητικου, η
διαδικασια συναψης της συμβασης ματαιωνεται, συμφωνα με την περιπτωση β της παραγραφου 1
του αρθρου 106 του ν. 4412/2016.
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4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτημά του26.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης27.
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά
από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά28.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα
προβλεπομενα στην περ. α της παρ. 1 του αρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ.
1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
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β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1
του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής29.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως
και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από
τη συζήτηση της προσφυγής30.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου31. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης
λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της
αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης
ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση32 της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και
συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος
Σχετικα με την υπογραφη της συμβασης, ισχυουν τα προβλεπομενα στην παρ. 5 αρθρου 105 και
135 του ν. 4412/2016.
Τα εγγραφα της συμβασης με βαση τα οποια θα εκτελεσθει το εργο ειναι τα αναφερομενα
παρακατω. Σε περιπτωση ασυμφωνιας των περιεχομενων σε αυτα ορων, η σειρα ισχυος
καθοριζεται ως κατωτερω.
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Το συμφωνητικο.
Η παρουσα Διακηρυξη.
Η Οικονομικη Προσφορα.
Το Τιμολογιο Δημοπρατησης
Η Ειδικη Συγγραφη Υποχρεω σεων (Ε.Σ.Υ.).
Η Τεχνικη Συγγραφη Υποχρεω σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικες Προδιαγραφες (για το φυσικο
αεριο)
7. Η Τεχνικη Περιγραφη (Τ.Π.).
8. Ο Προϋ πολογισμος Δημοπρατησης.
9. Οι εγκεκριμενες μελετες του εργου συμπεριλαμβανομενων των σχεδιων
10. Το εγκεκριμενο Χρονοδιαγραμμα κατασκευης του εργου.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1.

Τα εγγραφα της συμβασης συντασσονται υποχρεωτικα στην ελληνικη γλωσσα και
προαιρετικα και σε αλλες γλωσσες, συνολικα η μερικα. Σε περιπτωση ασυμφωνιας μεταξυ των
τμηματων των εγγραφων της συμβασης που εχουν συνταχθει σε περισσσοτερες γλωσσες,
επικρατει η ελληνικη εκδοση. Τυχον ενστασεις υποβαλλονται στην ελληνικη γλωσσα.

6.2.

Οι προσφορες και τα περιλαμβανομενα σε αυτες στοιχεια, καθως και τα αποδεικτικα εγγραφα
συντασσονται στην ελληνικη γλωσσα η συνοδευονται απο επισημη μεταφραση τους στην
ελληνικη γλωσσα.

6.3.

Στα αλλοδαπα δημοσια εγγραφα και δικαιολογητικα εφαρμοζεται η Συνθηκη της Χαγης της
5.10.1961, που κυρωθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικα τα αλλοδαπα ιδιωτικα εγγραφα
συνοδευονται απο μεταφραση τους στην ελληνικη γλωσσα επικυρωμενη ειτε απο προσωπο
αρμοδιο κατα τις διαταξεις της εθνικης νομοθεσιας ειτε απο προσωπο κατα νομο αρμοδιο της
χωρας στην οποια εχει συνταχθει εγγραφο33. Επισης, γινονται υποχρεωτικα αποδεκτα ευκρινη
φωτοαντιγραφα εγγραφων που εχουν εκδοθει απο αλλοδαπες αρχες και εχουν επικυρωθει
απο δικηγορο, συμφωνα με τα προβλεπομενα στην παρ. 2 περ. β του αρθρου 11 του ν.
2690/1999 “Κωδικας Διοικητικης Διαδικασιας”, αντικατασταθηκε ως ανω με το αρθρο 1
παρ.2 του ν.4250/2014.

6.4.

Ενημερωτικα και τεχνικα φυλλαδια και αλλα εντυπα-εταιρικα η μη – με ειδικο τεχνικο
περιεχομενο μπορουν να υποβαλλονται σε αλλη γλωσσα, χωρις να συνοδευονται απο
μεταφραση στην ελληνικη

6.5.

Η επικοινωνια με την αναθετουσα αρχη, καθως και μεταξυ αυτης και του αναδοχου, θα
γινονται υποχρεωτικα στην ελληνικη γλωσσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
7.1.

Για τη δημοπρατηση του εργου, την εκτελεση της συμβασης και την κατασκευη του,
εφαρμοζονται οι διαταξεις των παρακατω νομοθετηματων, οπως ισχυουν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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- του ν. 4608/2019 (Α΄66) Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών
Επενδύσεων και άλλες διατάξεις. .—(Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016)-

- του ν. 4605/2019 (Α΄52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ)
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου2016
σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών
που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση
και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. —(Τροποποίηση
διατάξεων του ν. 4412/2016)»,
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”
- και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 2013» 34
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 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. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,35
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ),
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )36
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
- της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β
4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β
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1511).
- της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων
επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279),
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).
της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
- του Π.Δ. 71/2019 «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών,
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) (Α’112) όπως ισχύει.

7.2

Οι διαταξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κυρωση Κωδικα Φορου Προστιθεμενης Αξιας».

7.3

Οι σε εκτελεση των ανωτερω διαταξεων εκδοθεισες κανονιστικες πραξεις37, καθως και λοιπες
διαταξεις που αναφερονται ρητα η απορρεουν απο τα οριζομενα στα συμβατικα τευχη της
παρουσας καθως και το συνολο των διαταξεων του ασφαλιστικου, εργατικου,
περιβαλλοντικου και φορολογικου δικαιου και γενικοτερα καθε διαταξη (Νομος, Π.Δ., Υ.Α.) και
ερμηνευτικη εγκυκλιος που διεπει την αναθεση και εκτελεση του εργου της παρουσας
συμβασης, εστω και αν δεν αναφερονται ρητα.

7.4

Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να
προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου
8.1.

Το εργο με τιτλο «Ενεργειακη αναβαθμιση του Χαλκιοπουλειου Κλειστου Γυμναστηριου
Λαμιας»,
ειναι ενταγμενο στο Ε. Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και χρηματοδοτειται με το ποσο των 820.000 € απο το
Υπουργειο Περιβαλλοντος και Ενεργειας (κωδ ΣΑΕ2019ΣΕ27510052). Η πραξη
συγχρηματοδοτειται απο το Ευρωπαϊ κ ο Ταμειο Περιφερειακης Αναπτυξης με ποσοστο
80% και απο Εθνικους Πορους μεσω του ΠΔΕ με 20%. Η θετικη γνω μη της ΔΑ η η
τεκμαιρομενη θετικη γνω μη αποτελει ορο για τη χρηματοδοτηση της πραξης.
Το εργο υποκειται στις κρατησεις38 που προβλεπονται για τα εργα αυτα,
περιλαμβανομενης της κρατησης υψους 0,07 % υπερ των λειτουργικω ν αναγκω ν της
Ενιαιας Ανεξαρτητης Αρχης Δημοσιων Συμβασεων, συμφωνα με το αρθρο 4 παρ 3 ν.
4013/201139, της κρατησης υψους 0,06 % υπερ των λειτουργικω ν αναγκω ν της Αρχης
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8.2.

8.3.

Εξετασης Προδικαστικω ν Προσφυγω ν, συμφωνα με το αρθρο 350 παρ. 3 του ν.
4412/2016, της κρατησης 6%0, συμφωνα με τις διαταξεις του αρθρου 53 παρ. 7 περ. θ'
του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 αποφασης του
Υπουργου Υποδομω ν και Μεταφορω ν (Β' 2235), καθω ς και της κρατησης 2,5%0 υπερ
των Μηχανικω ν Τεχνολογικης Εκπαιδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικω ν
υπαλληλων (μονιμων η αοριστου χρονου) που απασχολουνται στο Δημοσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και
στους Οργανισμους Τοπικης Αυτοδιοικησης Α΄ και Β΄ βαθμου, που βαρυνει καθε
λογαριασμο πληρωμης εργου, συμφωνα με τις διαταξεις του αρθρου 14 του ν. 4612/2019
(ΦΕΚ 77/τ. Α΄/23-5-2019) και της υπ' αριθμ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/01-07-2019
αποφασης του Υπουργου Μεταφορω ν (ΦΕΚ 2780/τ.Β΄/4-7-2019).
Τα γενικα εξοδα, οφελος κ.λ.π. του Αναδοχου και οι επιβαρυνσεις απο φορους, δασμους
κ.λ.π. καθοριζονται στο αντιστοιχο αρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρυνει τον Κυριο του
Έργου.
Οι πληρωμες θα γινονται συμφωνα με το αρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντιστοιχο
αρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμη του εργολαβικου τιμηματος θα γινεται σε EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθετουσα αρχη40 μπορει, κατα τη διαδικασια αξιολογησης των προσφορων, να καλεσει τους
οικονομικους φορεις, μεσω της λειτουργικοτητας της ‘’Επικοινωνιας” του υποσυστηματος να
συμπληρωσουν η να διευκρινισουν τα εγγραφα η δικαιολογητικα που εχουν υποβαλει,
συμπεριλαμβανομενης και της οικονομικης τους προσφορας, μεσα σε ευλογη προθεσμια, η οποια δεν
μπορει να ειναι μικροτερη απο επτα (7) ημερες απο την ημερομηνια κοινοποιησης σε αυτους της
σχετικης προσκλησης, συμφωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα στις διαταξεις των αρθρων 102 και 103
του ν. 4412/2016 και του αρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Οποιαδηποτε διευκρινιση η συμπληρωση που υποβαλλεται απο τους προσφεροντες η υποψηφιους,
χωρις να εχει ζητηθει απο την αναθετουσα αρχη41, δεν λαμβανεται υποψη.
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Για την παρουσα διαδικασια εχει εκδοθει η αποφαση με αρ. πρωτ. 43724/29-10-2020 για την
αναληψη υποχρεωσης/εγκριση δεσμευσης πιστωσης για το οικονομικο ετος 2020 και με αρ. AAY
890/29-10-2020 καταχωρηση στο βιβλιο εγκρισεων και εντολων πληρωμης της Δ.Ο.Υ.
( συμπληρωνεται και ο αριθμος της αποφασης εγκρισης της πολυετους αναληψης σε περιπτωση που
η δαπανη εκτεινεται σε περισσοτερα του ενος οικονομικα ετη, συμφωνα με το αρθρο 4 παρ. 4 του π.δ
80/2016 ).42
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του
έργου
Τίτλος του έργου
Ο τιτλος του εργου ειναι:
«Ενεργειακή αναβάθμιση Χαλκιοπούλειου κλειστού γυμναστηρίου Λαμίας»
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο προϋ πολογισμος δημοπρατησης του εργου ανερχεται σε43

421.370,97€ (πλεον ΦΠΑ)

και αναλυεται σε:
Δαπανη Εργασιων:
Γενικα εξοδα και Όφελος εργολαβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):

309.160,50€
55.648,89€

Απροβλεπτα44
54.721,41 €
(ποσοστου 15% επι της δαπανης εργασιων και του κονδυλιου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
που αναλωνονται συμφωνα με τους ορους του αρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
Ήτοι εκτιμωμενη αξια συμβασης:

419.530,80 €45 (πλέον ΦΠΑ)

Για έργα κατηγορίας: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Ποσόν: 55.518,26 ευρώ
Για έργα κατηγορίας: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Ποσόν: 364.012,54 ευρώ.
Στο ανωτερω ποσο προβλεπεται αναθεωρηση στις τιμες ποσου 1.840,17 ευρώ
συμφωνα με το αρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Η παρουσα συμβαση δεν υποδιαιρειται σε τμηματα και ανατιθεται ως ενιαιο συνολο
καθως αποτελει ενιαιο και αδιαιρετο εργο για τους εξης λογους: 46

-

-

11.2.

Το φυσικό αντικείμενο αφορά σε ενιαία πραγματοποίηση ενεργειακής αναβάθμισης
μιας αυτοτελούς υποδομής και όχι σε ανεξάρτητα στοιχεία διαφορετικών υποδομών. Το
στοιχείο αυτό ενισχύεται από την πρόβλεψη υποσυστήματος κεντρικού συστήματος
ελέγχου (BMS) το οποίο συνδέεται και ασκεί έλεγχο σε όλα τα λοιπά υποσυστήματα.
Το έργο περιλαμβάνει όμοιες ή ομοειδείς εργασίες, που συνδέονται μεταξύ τους και
διεξάγονται εντός καθορισμένης χρονικά και γεωγραφικά περιοχής.
Η ενιαία σύμβαση εξασφαλίζει καλύτερο συντονισμό σε σχέση με τους πολλούς
αναδόχους, απαιτεί την τήρηση ενός και όχι πολλών χρονοδιαγραμμάτων, εξοικονομεί
ανθρώπινους πόρους και συντελεί στην καλύτερη οργάνωση και εκτέλεση των δοκιμών
απαραίτητων για την επίτευξη του ενιαίου στόχου της ενεργειακής αναβάθμισης του
κτιρίου.

Τόπος εκτέλεσης του έργου
17

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Χαλκιοπουλειο Κλειστο Γυμναστηριο Λαμιας – Οδος Φιλιας, αρ. 1 - Λαμια
11.3.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το εργο αφορα σε επεμβασεις εξοικονομησης ενεργειας στο Χαλκιοπουλειο Κλειστο Γυμναστηριο

Λαμιας, το οποιο κατασκευαστηκε την περιοδο 1991 εως 1995 και εκτοτε δεν εχει αναβαθμιστει με
αποτελεσμα διαφορα, ηλεκτρομηχανολογικα κυριως, συστηματα του ειτε να μην λειτουργουν πια
καθολου, ειτε η λειτουργια τους να κρινεται πλεον ενεργοβορα και μη αποδοτικη.
Οι εργασιες που προβλεπονται να γινουν ειναι οι εξης:
 Αντικατασταση της κατεστραμμενης μονωσης τυπου αντεστραμμενου δωματος στο νοτιο και το
βορειο τμημα του σταδιου και διαχωρισμος του χωρου του λεβητοστασιου απο το υπολοιπο
μηχανοστασιο
 Εγκατασταση επι του νοτιου δωματος φωτοβολταϊκου συστηματος συνολικης ονομαστικης
ισχυος 100 kWp περιπου
 Εγκατασταση νεου ηλιοθερμικου συστηματος παραγωγης νερου χρησης που αποτελειται απο
επιλεκτικους ηλιακους συλλεκτες συνολικης επιφανειας 72 τ.μ. και δυο νεους, συγχρονους
θερμαντηρες νερου (boiler) συνολικης χωρητικοτητας 4.000 lt.
 Κατασκευη εγκαταστασης φυσικου αεριου για συνδεση με το δικτυο της ΔΕΔΑ το οποιο διερχεται
επι της οδου Παπαμαυρου, εξω ακριβως απο την δυτικη περιφραξη του σταδιου
 Αντικατασταση των καυστηρων των τριων λεβητων παραγωγης θερμου νερου με νεους, φυσικου
αεριου, με προοπτικη συντομα να αντικατασταθουν και οι αντιστοιχοι λεβητες με λεβητες
τεχνολογιας συμπυκνωσης.
 Παρεμβασεις στα συστηματα ελεγχου των Κεντρικων Κλιματιστικων Μοναδων, τα οποια
βρισκονται για περισσοτερα απο δεκα πεντε χρονια εκτος λειτουργιας: αντικατασταση τριοδων
ηλεκτροκινητων βαλβιδων ψυχρου - θερμου νερου και τοποθετηση σερβοκινητηρων στα damper
που ρυθμιζουν την εισαγωγη νωπου αερα και αντιστοιχα την απορριψη, για δυνατοτητα
αυξομειωσης της παροχης νωπου αερα αναλογα με τις απαιτησεις της εγκαταστασης, καθως και
για δυνατοτητα free cooling.
 Αντικατασταση των απαρχαιωμενων και εκτος λειτουργιας συσκευων αυτοματου ελεγχου για τα
συστηματα HVAC με νεους συγχρονους controllers και συστηματα, με προοπτικη την ενοποιηση
μεσοπροθεσμα των συστηματων HVAC, Φωτισμου και Ασφαλειας σε ενα συγχρονο κεντρικο
συστημα διαχειρισης BMS.
Επισημαίνεται οτι, το φυσικο και οικονομικο αντικειμενο των δημοπρατουμενων εργων δεν πρεπει
να μεταβαλλεται ουσιωδως κατα τη διαρκεια εκτελεσης της συμβασης, κατα τα οριζομενα στην παρ.
4 του αρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατοτητα μεταβολης υφισταται, μονο υπο τις προϋ ποθεσεις των
αρθρων 13247 και 156 ν. 4412/2016.
Επιτρεπεται η χρηση των «επι ελασσον» δαπανων με τους ακολουθους ορους και περιορισμους:


Δεν τροποποιειται το «βασικο σχεδιο» της προκηρυξης, ουτε οι προδιαγραφες του εργου, οπως
περιγραφονται στα συμβατικα τευχη, ουτε καταργειται ομαδα εργασιων της αρχικης συμβασης.



Δεν θιγεται η πληροτητα, ποιοτητα και λειτουργικοτητα του εργου.



Δεν χρησιμοποιειται για την πληρωμη νεων εργασιων που δεν υπηρχαν στην αρχικη συμβαση.



Δεν υπερβαινει η δαπανη αυτη, κατα τον τελικο εγκεκριμενο Ανακεφαλαιωτικο Πινακα Εργασιων
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του εργου, ποσοστο εικοσι τοις εκατο (20%) της συμβατικης δαπανης ομαδας εργασιων του
εργου ουτε, αθροιστικα, ποσοστο δεκα τοις εκατο (10%) της δαπανης της αρχικης αξιας
συμβασης χωρις Φ.Π.Α., αναθεωρηση τιμων και απροβλεπτες δαπανες. Στην αθροιστικη αυτη
ανακεφαλαιωση λαμβανονται υποψη μονο οι μεταφορες δαπανης απο μια ομαδα εργασιων σε
αλλη.
Τα ποσα που εξοικονομουνται, εφοσον υπερβαινουν τα ανωτερω ορια (20% η και 10%),
μειωνουν ισοποσα τη δαπανη της αξιας συμβασης χωρις Φ.Π.Α., αναθεωρησεις και απροβλεπτες
δαπανες. Για τη χρηση των «επι ελασσον δαπανων» απαιτειται σε καθε περιπτωση η συμφωνη
γνωμη του Τεχνικου Συμβουλιου, υστερα απο εισηγηση του φορεα υλοποιησης.
Ο προϋ πολογισμος των εργων στα οποια εφαρμοζεται η παραγραφος αυτη αναλυεται σε Οι
ομαδες εργασιων, οι οποιες συντιθενται απο εργασιες που υπαγονται σε ενιαια υποσυνολα του
τεχνικου αντικειμενου των εργων, εχουν παρομοιο τροπο κατασκευης και επιδεχονται το ιδιο
ποσοστο εκπτωσης στις τιμες μοναδας τους. Με αποφαση του Υπουργου Υποδομων και
Μεταφορων, η οποια μετα την εκδοση της θα εχει εφαρμογη σε ολα τα ως ανω εργα,
προσδιοριζονται οι ομαδες εργασιων ανα κατηγορια εργων.
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολικη προθεσμια εκτελεσης του εργου, οριζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές
ημέρες απο την ημερα υπογραφης της συμβασης48.
Οι αποκλειστικες και ενδεικτικες τμηματικες προθεσμιες του εργου αναφερονται στην Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1

Η επιλογη του Αναδοχου, θα γινει συμφωνα με την «ανοικτη διαδικασια» του αρθρου
27 του ν. 4412/2016 και υπο τις προϋ ποθεσεις του νομου αυτου.

13.2

Η οικονομικη προσφορα των διαγωνιζομενων, θα συνταχθει και υποβληθει συμφωνα
με τα οριζομενα στο αρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .

13.3

Καθε προσφερων μπορει να υποβαλει μονο μια προσφορα. 49

13.4

Δεν επιτρεπεται η υποβολη εναλλακτικω ν προσφορω ν.50

13.5

Δε γινονται δεκτες προσφορες για μερος του αντικειμενου της συμβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτηριο για την αναθεση της συμβασης ειναι η πλεον συμφερουσα απο οικονομικη αποψη
προσφορα μονο βασει τιμης (χαμηλοτερη τιμη).
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
15.1

Για την συμμετοχη στον διαγωνισμο απαιτειται η καταθεση απο τους συμμετεχοντες
οικονομικους φορεις, κατα τους ορους της παρ. 1 α) του αρθρου 72 του ν.
4412/2016, εγγυητικης επιστολης συμμετοχης, που ανερχεται στο ποσο των
τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ( 4.200,00) ευρω . 51
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Στην περιπτωση ενωσης οικονομικω ν φορεων, η εγγυηση συμμετοχης περιλαμβανει
και τον ορο οτι η εγγυηση καλυπτει τις υποχρεω σεις ολων των οικονομικω ν φορεων
που συμμετεχουν στην ενωση.
15.2

Οι εγγυητικες επιστολες συμμετοχης περιλαμβανουν, συμφωνα με το αρθρο 72 παρ.
4 του ν. 4412/2016, κατ’ ελαχιστον τα ακολουθα στοιχεια :
α) την ημερομηνια εκδοσης,
β) τον εκδοτη,
γ) τον κυριο του εργου η το φορεα κατασκευης του εργου Δήμο Λαμιέων προς τον
οποιο απευθυνονται,
δ) τον αριθμο της εγγυησης,
ε) το ποσο που καλυπτει η εγγυηση,
στ) την πληρη επωνυμια, τον Α.Φ.Μ. και τη διευθυνση του οικονομικου φορεα υπερ
του οποιου εκδιδεται η εγγυηση (στην περιπτωση ενωσης αναγραφονται ολα τα
παραπανω για καθε μελος της ενωσης),
ζ) τους ορους οτι: αα) η εγγυηση παρεχεται ανεκκλητα και ανεπιφυλακτα, ο δε
εκδοτης παραιτειται του δικαιω ματος της διαιρεσεως και της διζησεως, και ββ) οτι
σε περιπτωση καταπτωσης αυτης, το ποσο της καταπτωσης υποκειται στο εκαστοτε
ισχυον τελος χαρτοσημου,
η) τα στοιχεια της διακηρυξης (αριθμος, ετος, τιτλος εργου ) και την καταληκτικη
ημερομηνια υποβολης προσφορω ν,
θ) την ημερομηνια ληξης η τον χρονο ισχυος της εγγυησης,
ι) την αναληψη υποχρεωσης απο τον εκδοτη της εγγυησης να καταβαλει το ποσο της
εγγυησης ολικα η μερικα εντος πεντε (5) ημερω ν μετα απο απλη εγγραφη
ειδοποιηση εκεινου προς τον οποιο απευθυνεται.
(Στο σημειο αυτο γινεται παραπομπη στα σχετικα υποδειγματα, εφοσον υπαρχουν).

15.3

Η εγγυηση συμμετοχης πρεπει να ισχυει τουλαχιστον για τριαντα (30) ημερες μετα
τη ληξη του χρονου ισχυος της προσφορας του αρθρου 19 της παρουσας, ητοι
μεχρι ....................2020, αλλως η προσφορα απορριπτεται. Η αναθετουσα αρχη μπορει,
πριν τη ληξη της προσφορας, να ζητα απο τον προσφεροντα να παρατεινει, πριν τη
ληξη τους, τη διαρκεια ισχυος της προσφορας και της εγγυησης συμμετοχης.

15.4

Η εγγυηση συμμετοχης καταπιπτει, υπερ του κυριου του εργου, μετα απο γνω μη του
Τεχνικου Συμβουλιου αν ο προσφερων αποσυρει την προσφορα του κατα τη διαρκεια
ισχυος αυτης και στις περιπτω σεις του αρθρου 4.2 της παρουσας.
Η ενσταση του αναδοχου κατα της αποφασεως δεν αναστελλει την εισπραξη του
ποσου της εγγυησεως.

15.5

Η εγγυηση συμμετοχης επιστρεφεται στον αναδοχο με την προσκομιση της εγγυησης
καλης εκτελεσης.
Η εγγυηση συμμετοχης επιστρεφεται στους λοιπους προσφεροντες, συμφωνα με τα
ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 72 του ν. 4412/2016 52.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)53
16.1

Προβλεπεται η χορηγηση προκαταβολης στον Αναδοχο υψους μεχρι 5% του αρχικου
συμβατικου αντικειμενου (χωρις αναθεω ρηση και Φ.Π.Α.) για δαπανες πρω των
εγκαταστασεων, μελετες και αλλα εξοδα εκκινησης του εργου και μεχρι 10% του
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αρχικου συμβατικου αντικειμενου (χωρις αναθεω ρηση και Φ.Π.Α.) για δαπανες
προμηθειω ν υλικω ν η μηχανηματων, που εγκαθιστανται η ενσωματω νονται στο
εργο, συμφωνα με το αρθρο 150 του Ν.4412/2016 και το αρθρο 25 του Ν.3614/2007,
οπως συμπληρω θηκε με την παρ. 3 του αρθρου 242 του Ν.4072/2012 και
εξακολουθει να ισχυει, δυναμει της παρ. 15 του αρθρου 59 του Ν.4314/2014 54
16.2

Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
17.1 Για την υπογραφη της συμβασης απαιτειται η παροχη εγγυησης καλης εκτελεσης, συμφωνα
με το αρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το υψος της οποιας καθοριζεται σε ποσοστο 5% επι
της αξιας της συμβασης, χωρις Φ.Π.Α. και κατατιθεται πριν η κατα την υπογραφη της συμβασης.
Η εγγυηση καλης εκτελεσης καταπιπτει στην περιπτωση παραβασης των ορων της συμβασης,
οπως αυτη ειδικοτερα οριζει.
Σε περιπτωση τροποποιησης της συμβασης κατα το αρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποια
συνεπαγεται αυξηση της συμβατικης αξιας, ο αναδοχος ειναι υποχρεωμενος να καταθεσει πριν
την τροποποιηση, συμπληρωματικη εγγυηση το υψος της οποιας ανερχεται σε ποσοστο 5% επι
του ποσου της αυξησης χωρις ΦΠΑ.
Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συμβασης καλυπτει συνολικα και χωρις διακρισεις την
εφαρμογη ολων των ορων της συμβασης και καθε απαιτηση της αναθετουσας αρχης η του
κυριου του εργου εναντι του αναδοχου.
Η εγγυηση καλης εκτελεσης καταπιπτει υπερ του κυριου του εργου, με αιτιολογημενη αποφαση
του Προϊ σταμενου της Διευθυνουσας Υπηρεσιας, ιδιως μετα την οριστικοποιηση της εκπτωσης
του αναδοχου. Η ενσταση του αναδοχου κατα της αποφασεως δεν αναστελλει την εισπραξη του
ποσου της εγγυησεως.
Οι εγγυητικες επιστολες καλης εκτελεσης περιλαμβανουν κατ’ ελαχιστον τα αναφερομενα στην
παραγραφο 15.2 της παρουσας και επιπροσθετα, τον αριθμο και τον τιτλο της σχετικης
συμβασης .
17.2 Εγγυηση καλης λειτουργιας
Δεν προβλέπεται 55

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυητικες επιστολες των αρθρων 15, 16 και 17 εκδιδονται απο πιστωτικα ή
χρηματοδοτικά ιδρυματα η ασφαλιστικες επιχειρησεις κατα την εννοια των περιπτωσεων β΄ και γ΄
της παρ. 1 του αρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργουν νομιμα στα κρατη- μελη της
Ένωσης η του Ευρωπαϊκου Οικονομικου Χωρου η στα κρατη-μερη της ΣΔΣ και εχουν, συμφωνα με τις
ισχυουσες διαταξεις, το δικαιωμα αυτο. Μπορουν, επισης, να εκδιδονται απο το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
η να παρεχονται με γραμματιο του Ταμειου Παρακαταθηκων και Δανειων, με παρακαταθεση σε αυτο
του αντιστοιχου χρηματικου ποσου. 56
Αν συσταθει παρακαταθηκη με γραμματιο παρακαταθεσης χρεογραφων στο Ταμειο Παρακαταθηκων
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και Δανειων, τα τοκομεριδια η μερισματα που ληγουν κατα τη διαρκεια της εγγυησης επιστρεφονται
μετα τη ληξη τους στον υπερ ου η εγγυηση οικονομικο φορεα.
17.Α.2 Οι εγγυητικες επιστολες εκδιδονται κατ’ επιλογη του οικονομικου φορεα/ αναδοχου απο
εναν η περισσοτερους εκδοτες της παραπανω παραγραφου, ανεξαρτητως του υψους των.
Εαν η εγγυηση εκδοθει απο αλλοδαπο πιστωτικο ιδρυμα μπορει να συνταχθει σε μια απο τις επισημες
γλωσσες της Ευρωπαϊκης Ένωσης, αλλα θα συνοδευεται απαραιτητα απο μεταφραση στην ελληνικη
γλωσσα, συμφωνα και με τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 6.3. της παρουσας.
Η αναθετουσα αρχη επικοινωνει με τους φορεις που φερονται να εχουν εκδωσει τις εγγυητικες
επιστολες, προκειμενου να διαπιστωσει την εγκυροτητα τους57.
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώναποσφράγισης
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορων58 οριζεται η ……………,
ημερα ............ και ώρα .................
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης
η................................., ημέρα........... και ώρα ............59

των προσφορών ορίζεται

Αν, για λογους ανωτερας βιας η για τεχνικους λογους δεν διενεργηθει η αποσφραγιση κατα την
ορισθεισα ημερα η αν μεχρι τη μερα αυτη δεν εχει υποβληθει καμια προσφορα, η αποσφραγιση και η
καταληκτικη ημερομηνια αντιστοιχα μετατιθενται σε οποιαδηποτε αλλη ημερα, με αποφαση της
αναθετουσας αρχης. Η αποφαση αυτη κοινοποιειται
στους προσφεροντες, μεσω της
λειτουργικοτητας “Επικοινωνια”, πεντε (5) τουλαχιστον εργασιμες ημερες πριν τη νεα ημερομηνια,
και αναρταται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελιδα της αναθετουσας αρχης, εφοσον διαθετει, καθως και
στον ειδικο, δημοσια προσβασιμο, χω ρο “ηλεκτρονικοι διαγωνισμοι” της πυλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νεα αυτη ημερομηνια δεν καταστει δυνατη η
αποσφραγιση των προσφορων η δεν υποβληθουν προσφορες, μπορει να ορισθει και νεα ημερομηνια,
εφαρμοζομενων κατα τα λοιπα των διαταξεων των δυο προηγουμενων εδαφιων.

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Καθε υποβαλλομενη προσφορα δεσμευει τον συμμετεχοντα στον διαγωνισμο κατα τη διαταξη του
αρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διαστημα εννεα (9) μηνων60, απο την ημερομηνια ληξης της
προθεσμιας υποβολης των προσφορων.
Η αναθετουσα αρχη μπορει, πριν τη ληξη του χρονου ισχυος της προσφορας, να ζητα απο τους
προσφεροντες να παρατεινουν τη διαρκεια ισχυος της προσφορας τους και της εγγυησης
συμμετοχης.
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Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης
1. Η προκηρυξη συμβασης 61 και η παρουσα Διακηρυξη δημοσιευθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
(ΑΔΑΜ…………………………………………).
2. Η Διακηρυξη αναρταται και στην ιστοσελιδα της αναθετουσας αρχης (www.lamia.gr),
συμφωνα με το αρθρο 2 της παρουσας.
3. Περιληψη της παρουσας Διακηρυξης δημοσιευεται στον Ελληνικο Τυπο62, συμφωνα με το
αρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρταται στο προγραμμα “Διαυγεια” diavgeia.gov.gr.,
Τα εξοδα των εκ της κειμενης νομοθεσιας απαραιτητων δημοσιευσεων της προκηρυξης της
δημοπρασιας στην οποια αναδειχθηκε αναδοχος, βαρυνουν τον ιδιο και εισπραττονται με τον πρωτο
λογαριασμο πληρωμης του εργου. Τα εξοδα δημοσιευσεων των τυχον προηγουμενων διαγωνισμων
για την αναθεση του ιδιου εργου, καθως και τα εξοδα των μη απαραιτητων εκ του νομου
δημοσιευσεων βαρυνουν την αναθετουσα αρχη και καταβαλλονται απο τις πιστωσεις του εργου.
Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης
1. Η προκηρυξη συμβασης 63 και η παρουσα Διακηρυξη δημοσιευθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
(ΑΔΑΜ…………………………………………).
2. Η Διακηρυξη αναρταται και στην ιστοσελιδα της αναθετουσας αρχης (www.lamia.gr),
συμφωνα με το αρθρο 2 της παρουσας.
3. Περιληψη της παρουσας Διακηρυξης δημοσιευεται στον Ελληνικο Τυπο64, συμφωνα με το
αρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρταται στο προγραμμα “Διαυγεια” diavgeia.gov.gr.,
Τα εξοδα των εκ της κειμενης νομοθεσιας απαραιτητων δημοσιευσεων της προκηρυξης της
δημοπρασιας στην οποια αναδειχθηκε αναδοχος, βαρυνουν τον ιδιο και εισπραττονται με τον πρωτο
λογαριασμο πληρωμης του εργου. Τα εξοδα δημοσιευσεων των τυχον προηγουμενων διαγωνισμων
για την αναθεση του ιδιου εργου, καθως και τα εξοδα των μη απαραιτητων εκ του νομου
δημοσιευσεων βαρυνουν την αναθετουσα αρχη και καταβαλλονται απο τις πιστωσεις του εργου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η συμβαση ανατιθεται βασει του κριτηριου του αρθρου 14 της παρουσας, σε προσφεροντα ο οποιος
δεν αποκλειεται απο τη συμμετοχη βασει της παρ. Α του αρθρου 22 της παρουσας και πληροι τα
κριτηρια επιλογης των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του αρθρου 22 της παρουσας.
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
21. 1 Δικαιωμα συμμετοχης εχουν φυσικα η νομικα προσωπα, η ενωσεις αυτων 65 που
δραστηριοποιουνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 66και που
ειναι εγκατεστημενα σε:
α) σε κρατος-μελος της Ένωσης,
β) σε κρατος-μελος του Ευρωπαϊκου Οικονομικου Χωρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριτες χωρες που εχουν υπογραψει και κυρωσει τη ΣΔΣ, στο βαθμο που η υπο αναθεση δημοσια
23

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

συμβαση καλυπτεται απο τα Παραρτηματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικες σημειωσεις του σχετικου με
την
Ένωση
Προσαρτηματος
I
της
ως
ανω
Συμφωνιας,
καθως
και
δ) σε τριτες χωρες που δεν εμπιπτουν στην περιπτωση γ΄ της παρουσας παραγραφου και εχουν
συναψει διμερεις η πολυμερεις συμφωνιες με την Ένωση σε θεματα διαδικασιων αναθεσης δημοσιων
συμβασεων.
21.2 Οικονομικος φορεας συμμετεχει ειτε μεμονωμενα ειτε ως μελος ενωσης.67,
21.3 Οι ενωσεις οικονομικων φορεων συμμετεχουν υπο τους ορους των παρ. 2, 3 και 4 του αρθρου 19
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του αρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτειται απο τις εν λογω ενωσεις να περιβληθουν συγκεκριμενη νομικη μορφη για την υποβολη
προσφορας. Σε περιπτωση που η ενωση αναδειχθει αναδοχος η νομικη της μορφη πρεπει να ειναι
τετοια που να εξασφαλιζεται η υπαρξη ενος και μοναδικου φορολογικου μητρωου για την ενωση (πχ
κοινοπραξια).
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Οι μεμονωμενοι προσφεροντες πρεπει να ικανοποιουν ολα τα κριτηρια ποιοτικης επιλογης.
Στην περιπτωση ενωσης οικονομικων φορεων, ισχυουν τα εξης :
- αναφορικα με τις απαιτησεις του αρθρου 22 Α της παρουσας, αυτες θα πρεπει να ικανοποιουνται
απο καθε μελος της ενωσης
- αναφορικα με τις απαιτησεις του αρθρου 22.Β της παρουσας, καθε μελος της ενωσης θα πρεπει να
ειναι εγγεγραμμενο στο σχετικο επαγγελματικο μητρωο, συμφωνα με τα ειδικοτερα στο ως ανω
αρθρο, τουλαχιστον σε μια απο τις κατηγοριες που αφορα στο υπο αναθεση εργο. Περαιτερω,
αθροιστικα πρεπει να καλυπτονται ολες οι κατηγοριες του εργου.
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Καθε προσφερων αποκλείεται απο τη συμμετοχη σε διαδικασια συναψης συμβασης, εφοσον
συντρεχει στο προσωπο του (αν προκειται για μεμονωμενο φυσικο η νομικο προσωπο) η σε ενα απο
τα μελη του (αν προκειται περι ενωσης οικονομικων φορεων) ενας απο τους λογους των παρακατω
περιπτωσεων:
22.A.1. Όταν υπαρχει εις βαρος του αμετακλητη68 καταδικαστικη αποφαση για εναν απο τους
ακολουθους λογους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οπως αυτη οριζεται στο αρθρο 2 της αποφασης-πλαισιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλιου της 24ης Οκτωβριου 2008, για την καταπολεμηση του οργανωμενου
εγκληματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, οπως οριζεται στο αρθρο 3 της συμβασης περι της καταπολεμησης της διαφθορας
στην οποια ενεχονται υπαλληλοι των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων η των κρατων-μελων της Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παραγραφο 1 του αρθρου 2 της αποφασης-πλαισιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιου της 22ας Ιουλιου 2003, για την καταπολεμηση της δωροδοκιας στον
ιδιωτικο τομεα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθως και οπως οριζεται στην κειμενη νομοθεσια η
στο εθνικο δικαιο του οικονομικου φορεα,
γ) απάτη, κατα την εννοια του αρθρου 1 της συμβασης σχετικα με την προστασια των οικονομικων
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συμφεροντων των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποια κυρωθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικες δραστηριοτητες, οπως
οριζονται, αντιστοιχως, στα αρθρα 1 και 3 της αποφασης-πλαισιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιου της
13ης Ιουνιου 2002, για την καταπολεμηση της τρομοκρατιας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) η ηθικη
αυτουργια η συνεργεια η αποπειρα διαπραξης εγκληματος, οπως οριζονται στο αρθρο 4 αυτης,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η χρηματοδοτηση της τρομοκρατιας,
οπως αυτες οριζονται στο αρθρο 1 της Οδηγιας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του
Συμβουλιου της 26ης Οκτωβριου 2005, σχετικα με την προληψη της χρησιμοποιησης του
χρηματοπιστωτικου συστηματος για τη νομιμοποιηση εσοδων απο παρανομες δραστηριοτητες και τη
χρηματοδοτηση της τρομοκρατιας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποια ενσωματωθηκε στην
εθνικη νομοθεσια με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οπως οριζονται στο αρθρο 2 της
Οδηγιας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου της 5ης Απριλιου 2011, για
την προληψη και την καταπολεμηση της εμποριας ανθρωπων και για την προστασια των θυματων
της, καθως και για την αντικατασταση της αποφασης-πλαισιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποια ενσωματωθηκε στην εθνικη νομοθεσια με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικος φορεας αποκλειεται επισης οταν το προσωπο εις βαρος του οποιου εκδοθηκε
αμετακλητη καταδικαστικη αποφαση ειναι μελος του διοικητικου, διευθυντικου η εποπτικου
οργανου του εν λογω οικονομικου φορεα η εχει εξουσια εκπροσωπησης, ληψης αποφασεων η
ελεγχου σε αυτο.
Στις περιπτωσεις εταιρειων περιορισμενης ευθυνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικων εταιρειων ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικων Κεφαλαιουχικων Εταιρειων ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρεωση του προηγουμενου εδαφιου, αφορα
τους διαχειριστες.
Στις περιπτωσεις ανωνυμων εταιρειων (Α.Ε.), η υποχρεωση του προηγουμενου εδαφιου αφορα τον
Διευθυνοντα Συμβουλο, καθως και ολα τα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου.
Στις περιπτωσεις των συνεταιρισμων, η εν λογω υποχρεωση αφορα τα μελη του Διοικητικου
Συμβουλιου69.
22.A.2 Όταν ο προσφερων εχει αθετησει τις υποχρεωσεις του οσον αφορα στην καταβολη φορων η
εισφορων κοινωνικης ασφαλισης και αυτο εχει διαπιστωθει απο δικαστικη η διοικητικη αποφαση με
τελεσιδικη και δεσμευτικη ισχυ, συμφωνα με διαταξεις της χωρας οπου ειναι εγκατεστημενος η την
εθνικη νομοθεσια η/και η αναθετουσα αρχη μπορει να αποδειξει με τα καταλληλα μεσα οτι ο
προσφερων εχει αθετησει τις υποχρεωσεις του οσον αφορα την καταβολη φορων η εισφορων
κοινωνικης ασφαλισης.
Αν ο προσφερων ειναι Έλληνας πολιτης η εχει την εγκατασταση του στην Ελλαδα, οι υποχρεωσεις
του που αφορουν τις εισφορες κοινωνικης ασφαλισης καλυπτουν, τοσο την κυρια, οσο και την
επικουρικη ασφαλιση.
Δεν αποκλειεται ο προσφερων, οταν εχει εκπληρωσει τις υποχρεωσεις του, ειτε καταβαλλοντας τους
φορους η τις εισφορες κοινωνικης ασφαλισης που οφειλει, συμπεριλαμβανομενων, κατα περιπτωση,
των δεδουλευμενων τοκων η των προστιμων, ειτε υπαγομενος σε δεσμευτικο διακανονισμο για την
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καταβολη τους.
22.Α.2α Η αναθετουσα αρχη γνωριζει η μπορει να αποδειξει με τα καταλληλα μεσα οτι εχουν
επιβληθει σε βαρος του οικονομικου φορεα, μεσα σε χρονικο διαστημα δυο (2) ετων πριν απο την
ημερομηνια ληξης της προθεσμιας υποβολης προσφορας:
αα) τρεις (3) πραξεις επιβολης προστιμου απο τα αρμοδια ελεγκτικα οργανα του Σωματος
Επιθεωρησης Εργασιας για παραβασεις της εργατικης νομοθεσιας που χαρακτηριζονται, συμφωνα με
την υπουργικη αποφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), οπως εκαστοτε ισχυει, ως «υψηλης» η «πολυ
υψηλης» σοβαροτητας, οι οποιες προκυπτουν αθροιστικα απο τρεις (3) διενεργηθεντες ελεγχους, η
ββ) δυο (2) πραξεις επιβολης προστιμου απο τα αρμοδια ελεγκτικα οργανα του Σωματος
Επιθεωρησης Εργασιας για παραβασεις της εργατικης νομοθεσιας που αφορουν την αδηλωτη
εργασια, οι οποιες προκυπτουν αθροιστικα απο δυο (2) διενεργηθεντες ελεγχους.
Οι υπο αα΄ και ββ΄ κυρωσεις πρεπει να εχουν αποκτησει τελεσιδικη και δεσμευτικη ισχυ70.
22.Α.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:71
(α) εχει αθετησει τις υποχρεωσεις που προβλεπονται στην παρ. 2 του αρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εαν ο οικονομικος φορεας τελει υπο πτωχευση η εχει υπαχθει σε διαδικασια εξυγιανσης η ειδικης
εκκαθαρισης η τελει υπο αναγκαστικη διαχειριση απο εκκαθαριστη η απο το δικαστηριο η εχει
υπαχθει σε διαδικασια πτωχευτικου συμβιβασμου η εχει αναστειλει τις επιχειρηματικες του
δραστηριοτητες η εαν βρισκεται σε οποιαδηποτε αναλογη κατασταση προκυπτουσα απο παρομοια
διαδικασια, προβλεπομενη σε εθνικες διαταξεις νομου. Η αναθετουσα αρχη μπορει να μην αποκλειει
εναν οικονομικο φορεα, ο οποιος βρισκεται σε μια εκ των καταστασεων που αναφερονται στην
παραπανω περιπτωση, υπο την προϋ ποθεση οτι η αναθετουσα αρχη εχει αποδειξει οτι ο εν λογω
φορεας ειναι σε θεση να εκτελεσει τη συμβαση, λαμβανοντας υποψη τις ισχυουσες διαταξεις και τα
μετρα για τη συνεχιση της επιχειρηματικης του λειτουργιας (παρ. 5 αρθρου 73 του ν. 4412/2016),
(γ) υπαρχουν επαρκως ευλογες ενδειξεις που οδηγουν στο συμπερασμα οτι ο οικονομικος φορεας
συνηψε συμφωνιες με αλλους οικονομικους φορεις με στοχο τη στρεβλωση του ανταγωνισμου,
δ) εαν μια κατασταση συγκρουσης συμφεροντων κατα την εννοια του αρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορει να θεραπευθει αποτελεσματικα με αλλα, λιγοτερο παρεμβατικα, μεσα,
(ε) εαν μια κατασταση στρεβλωσης του ανταγωνισμου απο την προτερη συμμετοχη των οικονομικων
φορεων κατα την προετοιμασια της διαδικασιας συναψης συμβασης, κατα τα οριζομενα στο αρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορει να θεραπευθει με αλλα, λιγοτερο παρεμβατικα, μεσα,
(στ) εαν ο οικονομικος φορεας εχει επιδειξει σοβαρη η επαναλαμβανομενη πλημμελεια κατα την
εκτελεση ουσιωδους απαιτησης στο πλαισιο προηγουμενης δημοσιας συμβασης, προηγουμενης
συμβασης με αναθετοντα φορεα η προηγουμενης συμβασης παραχωρησης που ειχε ως αποτελεσμα
την προωρη καταγγελια της προηγουμενης συμβασης, αποζημιωσεις η αλλες παρομοιες κυρωσεις,
(ζ) εαν ο οικονομικος φορεας εχει κριθει ενοχος σοβαρων ψευδων δηλωσεων κατα την παροχη των
πληροφοριων που απαιτουνται για την εξακριβωση της απουσιας των λογων αποκλεισμου η την
πληρωση των κριτηριων επιλογης, εχει αποκρυψει τις πληροφοριες αυτες η δεν ειναι σε θεση να
προσκομισει τα δικαιολογητικα που απαιτουνται κατ’ εφαρμογη του αρθρου 23 της παρουσας,
(η) εαν ο οικονομικος φορεας επιχειρησε να επηρεασει με αθεμιτο τροπο τη διαδικασια ληψης
αποφασεων της αναθετουσας αρχης, να αποκτησει εμπιστευτικες πληροφοριες που ενδεχεται να του
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αποφερουν αθεμιτο πλεονεκτημα στη διαδικασια συναψης συμβασης η να παρασχει εξ αμελειας
παραπλανητικες πληροφοριες που ενδεχεται να επηρεασουν ουσιωδως τις αποφασεις που αφορουν
τον αποκλεισμο, την επιλογη η την αναθεση,
(θ) εαν ο οικονομικος φορεας εχει διαπραξει σοβαρο επαγγελματικο παραπτωμα, το οποιο θετει σε
αμφιβολια την ακεραιοτητα του.
22.Α.4. Αποκλειεται απο τη συμμετοχη στη διαδικασια συναψης δημοσιας συμβασης (διαγωνισμο),
οικονομικος φορεας εαν συντρεχουν οι προϋ ποθεσεις εφαρμογης της παρ. 4 του αρθρου 8 του ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 72
22.Α.5. Η αναθετουσα αρχη αποκλειει οικονομικο φορεα σε οποιοδηποτε χρονικο σημειο κατα τη
διαρκεια της διαδικασιας συναψης συμβασης, οταν αποδεικνυεται οτι αυτος βρισκεται λογω πραξεων
η παραλειψεων αυτου ειτε πριν ειτε κατα τη διαδικασια, σε μια απο τις περιπτωσεις των
προηγουμενων παραγραφων.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 22.Α.4 στα τρία
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.73
22.Α.6. Οικονομικος φορεας που εμπιπτει σε μια απο τις καταστασεις που αναφερονται στις
παραγραφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.474 μπορει να προσκομιζει στοιχεια προκειμενου να αποδειξει
οτι τα μετρα που ελαβε επαρκουν για να αποδειξουν την αξιοπιστια του, παροτι συντρεχει ο σχετικος
λογος αποκλεισμου. Εαν τα στοιχεια κριθουν επαρκη, ο εν λογω οικονομικος φορεας δεν αποκλειεται
απο τη διαδικασια συναψης συμβασης. Τα μετρα που λαμβανονται απο τους οικονομικους φορεις
αξιολογουνται σε συναρτηση με τη σοβαροτητα και τις ιδιαιτερες περιστασεις του ποινικου
αδικηματος η του παραπτωματος. Αν τα μετρα κριθουν ανεπαρκη, γνωστοποιειται στον οικονομικο
φορεα το σκεπτικο της αποφασης αυτης. Οικονομικος φορεας που εχει αποκλειστει, με τελεσιδικη
αποφαση, απο τη συμμετοχη σε διαδικασιες συναψης συμβασης η αναθεσης παραχωρησης δεν
μπορει να κανει χρηση της ανωτερω δυνατοτητας κατα την περιοδο του αποκλεισμου που οριζεται
στην εν λογω αποφαση στο κρατος - μελος στο οποιο ισχυει η αποφαση.
22.Α.7. Η αποφαση για την διαπιστωση της επαρκειας η μη των επανορθωτικων μετρων κατα την
προηγουμενη παραγραφο εκδιδεται συμφωνα με τα οριζομενα στις παρ. 8 και 9 του αρθρου 73 του ν.
4412/2016.
22.Α.8. Οικονομικος φορεας που του εχει επιβληθει, με την κοινη υπουργικη αποφαση του αρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινη του αποκλεισμου αποκλειεται αυτοδικαια και απο την παρουσα
διαδικασια συναψης δημοσιας συμβασης .
Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 75
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσον αφορα την καταλληλοτητα για την ασκηση της επαγγελματικης δραστηριοτητας, απαιτειται οι
οικονομικοι φορεις να ειναι εγγεγραμμενοι στο σχετικο επαγγελματικο μητρωο που τηρειται στο
κρατος εγκαταστασης τους. Ειδικα οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι στην Ελλαδα
απαιτειται να ειναι εγγεγραμμενοι στο Μητρωο Εργοληπτικων Επιχειρησεων (Μ.Ε.ΕΠ.) του αρθρου
21 της παρουσας76 οπως αυτο ισχυει κατα τα αναλυτικα οριζομενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδιως κατα την
μεταβατικη περιοδο εφαρμογης του Μητρωου Εργοληπτικων Επιχειρησεων Δημοσιων Έργων
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(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (αρθ. 65 του Π.Δ. 71/2019, οπως ισχυει)77.
Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι σε κρατος μελος της Ευρωπαϊκης Ένωσης απαιτειται να
ειναι εγγεγραμμενοι στα Μητρωα του παραρτηματος ΧΙ του Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016.
22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια78
Η Οικονομικη και χρηματοοικονομικη επαρκεια, οριζεται στα αρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016 ως
ισχυει, ανα κατηγορια της παρουσας Διακηρυξης (αρθρο 21, Δικαιουμενοι συμμετοχης στη διαδικασια
συναψης συμβασης).
Οι οικονομικοι φορεις στις κατηγοριες εργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
αντιστοιχα απαιτειται να ειναι εγγεγραμμενοι στο Μητρωο Εργοληπτικων Επιχειρησεων (Μ.Ε.Ε.Π.)
στην αντιστοιχη ταξη οπως οριζεται στο αρθρο 23.4 της παρουσας και οφειλουν να πληρουν τις
απαιτησεις οικονομικης και χρηματοοικονομικης επαρκειας, οπως περιγραφονται στο Π.Δ. 71/03-072019, ανα κατηγορια Μ.Ε.ΕΠ. αντιστοιχη με την εκτιμωμενη αξια της συμβασης (καταθεσεις σε
τραπεζα, παγια στοιχεια για τις ταξεις, ιδια κεφαλαια, δεικτες βιωσιμοτητας κλπ).
α) Ειδικα οι εργοληπτικες επιχειρησεις που ειναι εγγεγραμμενες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρεπει να
υπερβαινουν τα ανωτατα επιτρεπτα ορια ανεκτελεστου υπολοιπου εργολαβικων συμβασεων,
συμφωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, οπως ισχυει. [ΤΕΥΔ
έργου (όπως αυτό έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ) Μέρος IV, Β: Οικονομική και Χρηματοοικονομική
επάρκεια, παρ. 6α]
(β) Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι οικονομικοί φορείς
υποχρεούνται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά της παρ. 23.5 του άρθρου 23 της παρούσας
Διακήρυξης.
22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα79
1. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 52, παρ.
2 και 1 και των άρθρων 12 και 13 του Π.Δ. 71/2019, στις κατηγορίες έργου του άρθρου 21 της
παρούσας, αντίστοιχα, όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά
την μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (άρθ. 65 του Π.Δ. 71/2019, όπως ισχύει).
2. Στην περίπτωση που, ο προσφέρων αποτελεί ένωση οικονομικών φορέων, που είναι
εγκατεστημένος στην Ελλάδα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 76, παρ.3 σημείο (β) του Ν.
4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που
δεν είναι γραμμένοι σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών, υποχρεούνται να
καταθέσουν τα δικαιολογητικά του εδαφίου β) & γ) της παρ. 23.4 του άρθρου 23 της παρούσας.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους
και την εμπειρία για να εκτελέσουν την σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Συγκεκριμένα
απαιτούνται κατ’ ελάχιστον να πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις κατ’ αντιστοιχία με τους
οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι στην Ελλάδα και να αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη και να προσκομίσουν
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κατάλογο των εργασιών που εκτελέστηκαν την τελευταία πενταετία, κατά μέγιστο όριο,
συνοδευόμενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σημαντικότερων
εργασιών και δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που
διαθέτει ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύμβασης.
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης80
ΔΕΝ απαιτούνται.
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσον αφορα τα κριτηρια της οικονομικης και χρηματοοικονομικης επαρκειας και τα κριτηρια σχετικα
με την τεχνικη και επαγγελματικη ικανοτητα, ενας οικονομικος φορεας μπορει, να στηριζεται στις
ικανοτητες αλλων φορεων, ασχετως της νομικης φυσης των δεσμων του με αυτους.
Η αναθετουσα αρχη ελεγχει, συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 23 της παρουσας, εαν οι φορεις,
στις ικανοτητες των οποιων προτιθεται να στηριχθει ο προσφερων, πληρουν τα σχετικα κριτηρια
επιλογης και εαν συντρεχουν λογοι αποκλεισμου κατα τα οριζομενα στην παρουσα διακηρυξη. Όσον
αφορα τα κριτηρια που σχετιζονται με τους τιτλους σπουδων και τα επαγγελματικα προσοντα που
οριζονται στην περιπτωση στ του Μερους ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ του Προσαρτηματος Α ν.
4412/2016 η με την σχετικη επαγγελματικη εμπειρια, οι οικονομικοι φορεις, μπορουν να βασιζονται
στις ικανοτητες αλλων φορεων μονο εαν οι τελευταιοι θα εκτελεσουν τις εργασιες η τις υπηρεσιες για
τις οποιες απαιτουνται οι συγκεκριμενες ικανοτητες.
Όταν ο οικονομικος φορεας στηριζεται στις ικανοτητες αλλων φορεων οσον αφορα τα κριτηρια που
σχετιζονται με την οικονομικη και χρηματοοικονομικη επαρκεια, ο οικονομικος φορεας και αυτοι οι
φορεις ειναι απο κοινου υπευθυνοι81 για την εκτελεση της συμβασης.
Στην περιπτωση ενωσης οικονομικων φορεων, η ενωση μπορει να στηριζεται στις ικανοτητες των
συμμετεχοντων στην ενωση η αλλων φορεων (για τα κριτηρια της οικονομικης και
χρηματοοικονομικης επαρκειας και τα κριτηρια σχετικα με την τεχνικη και επαγγελματικη
ικανοτητα).
Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής82
23.1 Κατα την υποβολη προσφορων οι οικονομικοι φορεις υποβαλλουν το Τυποποιημενο Έντυπο
Υπευθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ) του αρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποιο αποτελει ενημερωμενη
υπευθυνη δηλωση, με τις συνεπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατασταση των πιστοποιητικων που εκδιδουν δημοσιες αρχες η τριτα μερη, επιβεβαιωνοντας οτι
ο εν λογω οικονομικος φορεας πληροι τις ακολουθες προϋ ποθεσεις:
α) δεν βρισκεται σε μια απο τις καταστασεις του αρθρου 22 Α της παρουσας,
β) πληροι τα σχετικα κριτηρια επιλογης τα οποια εχουν καθοριστει, συμφωνα με το αρθρο 22 Β-Ε της
παρουσας.
Σε οποιοδηποτε χρονικο σημειο κατα τη διαρκεια της διαδικασιας, μπορει να ζητηθει απο τους
προσφεροντες να υποβαλλουν ολα η ορισμενα δικαιολογητικα της επομενης παραγραφου, οταν αυτο
απαιτειται για την ορθη διεξαγωγη της διαδικασιας.
Το ΤΕΥΔ μπορει να υπογραφεται εως δεκα (10) ημερες πριν την καταληκτικη ημερομηνια υποβολης
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των προσφορων83.
Κατα την υποβολη του ΤΕΥΔ, ειναι δυνατη, με μονη την υπογραφη του κατα περιπτωση εκπροσωπου
του οικονομικου φορεα, η προκαταρκτικη αποδειξη των λογων αποκλεισμου που αναφερονται στο
αρθρο 22.Α.1 της παρουσας, για το συνολο των φυσικων προσωπων που ειναι μελη του διοικητικου,
διευθυντικου η εποπτικου οργανου του η εχουν εξουσια εκπροσωπησης, ληψης αποφασεων η
ελεγχου σε αυτον 84.
Ως εκπροσωπος του οικονομικου φορεα, για την εφαρμογη του παροντος, νοειται ο νομιμος
εκπροσωπος αυτου, οπως προκυπτει απο το ισχυον καταστατικο η το πρακτικο εκπροσωπησης του
κατα το χρονο υποβολης της προσφορας η το αρμοδιως εξουσιοδοτημενο φυσικο προσωπο να
εκπροσωπει τον οικονομικο φορεα για διαδικασιες συναψης συμβασεων η για τη συγκεκριμενη
διαδικασια συναψης συμβασης85.
Στην περιπτωση υποβολης προσφορας απο ενωση οικονομικων φορεων, το Τυποποιημενο Έντυπο
Υπευθυνης Δηλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβαλλεται χωριστα απο καθε μελος της ενωσης.
Στην περιπτωση που προσφερων οικονομικος φορεας δηλωνει στο Τυποποιημενο Έντυπο Υπευθυνης
Δηλωσης ( ΤΕΥΔ) την προθεση του για αναθεση υπεργολαβιας, υποβαλλει μαζι με το δικο του ΤΕΥΔ
και το ΤΕΥΔ του υπεργολαβου.
Στην περιπτωση που προσφερων οικονομικος φορεας στηριζεται στις ικανοτητες ενος η
περισσοτερων φορεων υποβαλλει μαζι με το δικο του το δικο του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ καθε φορεα στις
ικανοτητες του οποιου στηριζεται.
23. 2 . Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Το δικαιωμα συμμετοχης και οι οροι και προϋ ποθεσεις συμμετοχης, οπως οριστηκαν στα αρθρα 21
και 22 της παρουσας, κρινονται κατα την υποβολη της προσφορας, κατα την υποβολη των
δικαιολογητικων, συμφωνα με το αρθρο 4.2 (α εως δ) και κατα τη συναψη της συμβασης, συμφωνα
με το αρθρο 4.2 (ε) της παρουσας
Στην περιπτωση που προσφερων οικονομικος φορεας η ενωση αυτων στηριζεται στις ικανοτητες
αλλων φορεων, συμφωνα με το αρθρο 22.ΣΤ της παρουσας, οι φορεις στην ικανοτητα των οποιων
στηριζεται ο προσφερων οικονομικος φορεας η ενωση αυτων, υποχρεουνται στην υποβολη των
δικαιολογητικων που αποδεικνυουν οτι δεν συντρεχουν οι λογοι αποκλεισμου του αρθρου 22 Α της
παρουσας και οτι πληρουν τα σχετικα κριτηρια επιλογης κατα περιπτωση (αρθρου 22 Β – Ε).
Ο οικονομικος φορεας υποχρεουται να αντικαταστησει εναν φορεα στην ικανοτητα του οποιου
στηριζεται, εφοσον ο τελευταιος δεν πληροι το σχετικο κριτηριο επιλογης η για τον οποιο συντρεχουν
λογοι αποκλεισμου των παραγραφων 1, 2, 2α και 486 του αρθρου 22 Α.
Οι οικονομικοι φορεις δεν υποχρεουνται να υποβαλλουν δικαιολογητικα η αλλα αποδεικτικα
στοιχεια, αν και στο μετρο που η αναθετουσα αρχη εχει τη δυνατοτητα να λαμβανει τα πιστοποιητικα
η τις συναφεις πληροφοριες απευθειας μεσω προσβασης σε εθνικη βαση δεδομενων σε οποιοδηποτε
κρατος - μελος της Ένωσης, η οποια διατιθεται δωρεαν, οπως εθνικο μητρωο συμβασεων, εικονικο
φακελο επιχειρησης, ηλεκτρονικο συστημα αποθηκευσης εγγραφων η συστημα προεπιλογης. Η
δηλωση για την προσβαση σε εθνικη βαση δεδομενων εμπεριεχεται στο Τυποποιημενο Έντυπο
Υπευθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ).
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Οι οικονομικοι φορεις δεν υποχρεουνται να υποβαλουν δικαιολογητικα, οταν η αναθετουσα αρχη που
εχει αναθεσει τη συμβαση διαθετει ηδη τα δικαιολογητικα αυτα.
Όλα τα αποδεικτικα εγγραφα του αρθρου 23.3 εως 23.10 της παρουσας, υποβαλλονται, συμφωνα με
τις διαταξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικα τα αποδεικτικα τα οποια αποτελουν ιδιωτικα εγγραφα,
μπορει να γινονται αποδεκτα και σε απλη φωτοτυπια, εφοσον συνυποβαλλεται υπευθυνη δηλωση
στην οποια βεβαιωνεται η ακριβεια τους87.
Επισημαινεται οτι γινονται αποδεκτες:
• οι ενορκες βεβαιωσεις που αναφερονται στην παρουσα Διακηρυξη, εφοσον εχουν συνταχθει εως
τρεις (3) μηνες πριν απο την υποβολη τους,
• οι υπευθυνες δηλωσεις, εφοσον εχουν συνταχθει μετα την κοινοποιηση της προσκλησης για την
υποβολη των δικαιολογητικων88. Σημειωνεται οτι δεν απαιτειται θεωρηση του γνησιου της
υπογραφης τους .
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
Ο προσωρινος αναδοχος, κατοπιν σχετικης ηλεκτρονικης προσκλησης απο την αναθετουσα αρχη,
υποβαλλει τα ακολουθα δικαιολογητικα, κατα τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 4.2 της
παρουσας89:
Για την αποδειξη της μη συνδρομης των λογων αποκλεισμου του άρθρου 22Α ο προσωρινος
αναδοχος υποβαλλει αντιστοιχα τα παρακατω δικαιολογητικα:
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:
αποσπασμα του ποινικου μητρωου η, ελλειψει αυτου, ισοδυναμου εγγραφου που εκδιδεται απο
αρμοδια δικαστικη η διοικητικη αρχη του κρατους-μελους η της χωρας καταγωγης η της χωρας οπου
ειναι εγκατεστημενος ο εν λογω οικονομικος φορεας, απο το οποιο προκυπτει οτι πληρουνται αυτες
οι προϋ ποθεσεις, που να εχει εκδοθει εως τρεις (3) μηνες πριν απο την υποβολη του90 Η υποχρεωση
προσκομισης του ως ανω αποσπασματος αφορα και τα προσωπα των τελευταιων τεσσαρων
εδαφιων της παραγραφου Α.1 του αρθρου 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικο που εκδιδεται απο την αρμοδια αρχη
του οικειου κρατους - μελους η χωρας, περι του οτι εχουν εκπληρωθει οι υποχρεωσεις του
οικονομικου φορεα, οσον αφορα στην καταβολη φορων (φορολογικη ενημεροτητα) και στην
καταβολη των εισφορων κοινωνικης ασφαλισης (ασφαλιστικη ενημεροτητα)91 συμφωνα με την
ισχυουσα νομοθεσια του κρατους εγκαταστασης η την ελληνικη νομοθεσια αντιστοιχα, που να ειναι
εν ισχυ κατα το χρονο υποβολης του, αλλως, στην περιπτωση που δεν αναφερεται σε αυτο χρονος
ισχυος, που να εχει εκδοθει εως τρεις (3) μηνες πριν απο την υποβολη του92.
Για τους προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι η εκτελουν εργα στην Ελλαδα τα σχετικα
δικαιολογητικα που υποβαλλονται ειναι
-

φορολογικη ενημεροτητα που εκδιδεται απο το Υπουργειο Οικονομικων (αρμοδια Δ.Ο.Υ) για
τον οικονομικο φορεα και για τις κοινοπραξιες στις οποιες συμμετεχει για τα δημοσια εργα
που ειναι σε εξελιξη93. Οι αλλοδαποι προσφεροντες θα υποβαλλουν υπευθυνη δηλωση94 περι
του οτι δεν εχουν υποχρεωση καταβολης φορων στην Ελλαδα. Σε περιπτωση που εχουν
τετοια υποχρεωση θα υποβαλλουν σχετικο αποδεικτικο της οικειας Δ.Ο.Υ.

-

ασφαλιστικη ενημεροτητα που εκδιδεται απο τον αρμοδιο ασφαλιστικο φορεα95. Η
ασφαλιστικη ενημεροτητα καλυπτει τις ασφαλιστικες υποχρεωσεις του προσφεροντος
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οικονομικου φορεα α) ως φυσικο η νομικο προσωπο για το προσωπικο τους με σχεση
εξαρτημενης εργασιας, β) για εργα που εκτελει μονος του η σε κοινοπραξια καθως και γ) για
τα στελεχη του που εχουν υποχρεωση ασφαλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεστημενοι
στην Ελλαδα οικονομικοι φορεις υποβαλλουν αποδεικτικο ασφαλιστικης ενημεροτητας
(κυριας και επικουρικης ασφαλισης) για το προσωπικο τους με σχεση εξαρτημενης εργασιας
(ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμενους – μελη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπο προσωπικο Δεν
αποτελουν αποδειξη ενημεροτητας της προσφερουσας εταιριας, αποδεικτικα ασφαλιστικης
ενημεροτητας των φυσικων προσωπων που στελεχωνουν το πτυχιο της εταιριας ως εταιροι.
Οι αλλοδαποι προσφεροντες (φυσικα και νομικα προσωπα), που δεν υποβαλουν τα ανω
αποδεικτικα, υποβαλλουν υπευθυνη δηλωση περι του οτι δεν απασχολουν προσωπικο, για το
οποιο υπαρχει υποχρεωση ασφαλισης σε ημεδαπους ασφαλιστικους οργανισμους. Αν
απασχολουν τετοιο προσωπικο, πρεπει να υποβαλλουν σχετικο αποδεικτικο ασφαλιστικης
ενημεροτητας.
- υπευθυνη δηλωση του προσφεροντος οτι δεν εχει εκδοθει δικαστικη η διοικητικη αποφαση
με τελεσιδικη και δεσμευτικη ισχυ για την αθετηση των υποχρεωσεων του οσον αφορα στην
καταβολη φορων η εισφορων κοινωνικης ασφαλισης.
(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικο απο τη Διευθυνση Προγραμματισμου
και Συντονισμου της Επιθεωρησης Εργασιακων Σχεσεων, που να εχει εκδοθει εως τρεις (3) μηνες πριν
απο την υποβολη του96, απο το οποιο να προκυπτουν οι πραξεις επιβολης προστιμου που εχουν
εκδοθει σε βαρος του οικονομικου φορεα σε χρονικο διαστημα δυο (2) ετων πριν απο την ημερομηνια
ληξης της προθεσμιας υποβολης προσφορας.
Μεχρι να καταστει εφικτη η εκδοση του ανωτερω πιστοποιητικου, υποβαλλεται υπευθυνη δηλωση
του οικονομικου φορεα, χωρις να απαιτειται επισημη δηλωση του ΣΕΠΕ σχετικα με την εκδοση του
πιστοποιητικου 97.
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2298: πιστοποιητικο που εκδιδεται απο την αρμοδια
δικαστικη η διοικητικη αρχη του οικειου κρατους - μελους η χωρας, που να εχει εκδοθει εως τρεις (3)
μηνες πριν απο την υποβολη του99 . Για τους οικονομικους φορεις που ειναι εγκαταστημενοι η
εκτελουν εργα στην Ελλαδα το πιστοποιητικο οτι δεν τελουν υπο πτωχευση, , πτωχευτικο
συμβιβασμο, αναγκαστικη διαχειριση, δεν εχουν υπαχθει σε διαδικασια εξυγιανσης εκδιδεται απο το
αρμοδιο πρωτοδικειο της εδρας του οικονομικου φορεα. Το πιστοποιητικο οτι το νομικο προσωπο
δεν εχει τεθει υπο εκκαθαριση με δικαστικη αποφαση εκδιδεται απο το οικειο Πρωτοδικειο της εδρας
του οικονομικου φορεα, το δε πιστοποιητικο οτι δεν εχει τεθει υπο εκκαθαριση με αποφαση των
εταιρων εκδιδεται απο το Γ.Ε.Μ.Η., συμφωνα με τις κειμενες διαταξεις, ως καθε φορα ισχυουν. Ειδικά
η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων100.
(δ) Αν το κρατος-μελος η χωρα δεν εκδιδει τα υπο των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικα η οπου
τα πιστοποιητικα αυτα δεν καλυπτουν ολες τις περιπτωσεις υπο 1 και 2 και 4 (β) του αρθρου 22 Α.,
το εγγραφο η το πιστοποιητικο μπορει να αντικαθισταται απο ενορκη βεβαιωση η, στα κρατη - μελη
η στις χωρες οπου δεν προβλεπεται ενορκη βεβαιωση, απο υπευθυνη δηλωση του ενδιαφερομενου
ενωπιον αρμοδιας δικαστικης η διοικητικης αρχης, συμβολαιογραφου η αρμοδιου επαγγελματικου η
εμπορικου οργανισμου του κρατους μελους η της χωρας καταγωγης η της χωρας οπου ειναι
εγκατεστημενος ο οικονομικος φορεας. Στην περιπτωση αυτη οι αρμοδιες δημοσιες αρχες παρεχουν
επισημη δηλωση στην οποια αναφερεται οτι δεν εκδιδονται τα εγγραφα η τα πιστοποιητικα της
παρουσας παραγραφου η οτι τα εγγραφα η τα πιστοποιητικα αυτα δεν καλυπτουν ολες τις
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περιπτωσεις που αναφερονται στα υπο 1 και 2 και 4 (β) του αρθρου 22 Α της παρουσας.
Οι επισημες δηλωσεις καθιστανται διαθεσιμες μεσω του επιγραμμικου αποθετηριου πιστοποιητικων
(e-Certis)101 του αρθρου 81 του ν. 4412/2016.
Αν διαπιστωθει με οποιονδηποτε τροπο οτι, στην εν λογω χωρα εκδιδονται τα υποψη πιστοποιητικα,
η προσφορα του διαγωνιζομενου απορριπτεται.
(ε) Για τις λοιπες περιπτωσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22102, υποβαλλεται υπευθυνη
δηλωση του προσφεροντος οτι δεν συντρεχουν στο προσωπο του οι οριζομενοι λογοι αποκλεισμου103.
Ειδικα για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22104, για τις εργοληπτικες
επιχειρησεις που ειναι εγγεγραμμενες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβαλλονται πιστοποιητικα χορηγουμενα απο τα
αρμοδια επιμελητηρια και φορεις (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) απο τα οποια αποδεικνυεται οτι τα
προσωπα με βεβαιωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχωνουν την εργοληπτικη επιχειρηση, δεν εχουν διαπραξει
σοβαρο επαγγελματικο παραπτωμα.
(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22105
Για την αποδειξη της μη συνδρομης του λογου αποκλεισμου της παραγραφου Α.5 του αρθρου 22
υποβαλλονται, εφοσον ο προσωρινος αναδοχος ειναι ανωνυμη εταιρια:
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρουνται της υποχρεωσης αυτης οι εταιρειες
που ειναι εισηγμενες στο Χρηματιστηριο της χωρας εγκαταστασης τους και υποβαλλουν περι τουτου
υπευθυνη δηλωση του νομιμου εκπροσωπου τους].
- Πιστοποιητικο αρμοδιας αρχης του κρατους της εδρας, απο το οποιο να προκυπτει οτι οι μετοχες
ειναι ονομαστικες που να εχει εκδοθει εως τριαντα (30) εργασιμες ημερες πριν απο την υποβολη
του.106
- Αναλυτικη κατασταση με τα στοιχεια των μετοχων της εταιρειας και τον αριθμο των μετοχων καθε
μετοχου (μετοχολογιο), οπως τα στοιχεια αυτα ειναι καταχωρημενα στο βιβλιο μετοχων της
εταιρειας, το πολυ τριαντα εργασιμες ημερες πριν απο την ημερα υποβολης της προσφορας.
Ειδικοτερα:
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομιζουν μονο την αναλυτικη
κατασταση με τα στοιχεια των μετοχων της εταιρειας και τον αριθμο των μετοχων καθε μετοχου
(μετοχολογιο), οπως τα στοιχεια αυτα ειναι καταχωρημενα στο βιβλιο μετοχων της εταιρειας, το πολυ
τριαντα (30) εργασιμες ημερες πριν απο την ημερα υποβολης της προσφορας καθως η απαιτηση για
την υποβολη του πιστοποιητικου απο το οποιο να προκυπτει οτι οι μετοχες ειναι ονομαστικες,
καλυπτεται συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 23.9 της παρουσας.
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφοσον εχουν κατα το δικαιο της εδρας τους ονομαστικες
μετοχες, προσκομιζουν :
αα) Πιστοποιητικο αρμοδιας αρχης του κρατους της εδρας, απο το οποιο να προκυπτει οτι οι
μετοχες ειναι ονομαστικες,
ββ) Αναλυτικη κατασταση μετοχων, με αριθμο των μετοχων του καθε μετοχου, οπως τα στοιχεια
αυτα ειναι καταχωρημενα στο βιβλιο μετοχων της εταιρειας με ημερομηνια το πολυ 30 εργασιμες
ημερες πριν την υποβολη της προσφορας.
γγ) Καθε αλλο στοιχειο απο το οποιο να προκυπτει η ονομαστικοποιηση μεχρι φυσικου
προσωπου των μετοχων, που εχει συντελεστει τις τελευταιες 30 (τριαντα) εργασιμες ημερες πριν την
υποβολη της προσφορας.
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γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν εχουν κατα το δικαιο της χωρας στην οποια εχουν την εδρα
τους ονομαστικες μετοχες, υποβαλλουν :
αα) Βεβαιωση περι μη υποχρεωσης ονομαστικοποιησης των μετοχων απο αρμοδια αρχη, εφοσον
υπαρχει σχετικη προβλεψη, διαφορετικα προσκομιζεται υπευθυνη δηλωση του διαγωνιζομενου.
ββ) Έγκυρη και ενημερωμενη κατασταση μετοχων που κατεχουν τουλαχιστον 1% των μετοχων.
γγ) Αν δεν τηρειται τετοια κατασταση, προσκομιζεται σχετικη κατασταση μετοχων (με 1%),
συμφωνα με την τελευταια Γενικη Συνελευση, αν οι μετοχοι αυτοι ειναι γνωστοι στην εταιρεια.
δδ) Αν δεν προσκομισθει κατασταση κατα τα ανωτερω, η εταιρεια αιτιολογει τους λογους που οι
μετοχοι αυτοι δεν της ειναι γνωστοι. Η αναθετουσα αρχη δεν υπεισερχεται στην κριση της ως ανω
αιτιολογιας. Δυναται ωστοσο να αποδειξει τη δυνατοτητα υποβολης της καταστασης μετοχων και
μονο στην περιπτωση αυτη η εταιρεια αποκλειεται απο την παρουσα διαδικασια.
Περαιτερω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβαλλεται η υπευθυνη δηλωση της κοινης αποφασης
των Υπουργων Αναπτυξης και Επικρατειας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .
(δ) Για την περιπτωση του αρθρου 22.Α.9. της παρουσας διακηρυξης, υπευθυνη δηλωση του
προσφεροντος οτι δεν εχει εκδοθει σε βαρος του αποφαση αποκλεισμου, συμφωνα με το αρθρο 74
του ν. 4412/2016.
23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσον αφορα την καταλληλοτητα για την ασκηση της επαγγελματικης δραστηριοτητας, οι
προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι στην Ελλαδα υποβαλλουν βεβαιωση εγγραφης στο
Μ.Ε.ΕΠ107 108 στις κατηγοριες: Α1 και ανω για εργα κατηγοριας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ( 55.518,26 €) και
στην 1η ταξη και ανω για εργα κατηγοριας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (364.012,54). Επιπλεον
Ενωσεις οικονομικων φορεων εγγεγραμμενων στην Α2 ταξη και ανω του ΜΕΕΠ για εργα κατηγοριας
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, γίνονται δεκτές με την υποβολή των αντίστοιχων βεβαιώσεων
εγγραφής στο ΜΕΕΠ (παρ. 3β) άρθρο 76 του ν.4412/2016.
(β) Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι σε λοιπα κρατη μελη της Ευρωπαϊκης Ένωσης
προσκομιζουν τις δηλωσεις και πιστοποιητικα που περιγραφονται στο Παραρτημα XI του
Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι σε κρατος μελος του Ευρωπαϊκου Οικονομικου Χωρου
(Ε.Ο.Χ) η σε τριτες χωρες που εχουν υπογραψει και κυρωσει τη ΣΔΣ, στο βαθμο που η υπο αναθεση
δημοσια συμβαση καλυπτεται απο τα Παραρτηματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικες σημειωσεις του
σχετικου με την Ένωση Προσαρτηματος I της ως ανω Συμφωνιας, η σε τριτες χωρες που δεν
εμπιπτουν στην προηγουμενη περιπτωση και εχουν συναψει διμερεις η πολυμερεις συμφωνιες με την
Ένωση σε θεματα διαδικασιων αναθεσης δημοσιων συμβασεων, προσκομιζουν πιστοποιητικο
αντιστοιχου επαγγελματικου η εμπορικου μητρωου. Στην περιπτωση που χωρα δεν τηρει τετοιο
μητρωο, το εγγραφο η το πιστοποιητικο μπορει να αντικαθισταται απο ενορκη βεβαιωση η, στα
κρατη - μελη η στις χωρες οπου δεν προβλεπεται ενορκη βεβαιωση, απο υπευθυνη δηλωση του
ενδιαφερομενου ενωπιον αρμοδιας δικαστικης η διοικητικης αρχης, συμβολαιογραφου η αρμοδιου
επαγγελματικου η εμπορικου οργανισμου της χωρας καταγωγης η της χωρας οπου ειναι
εγκατεστημενος ο οικονομικος φορεας οτι δεν τηρειται τετοιο μητρωο και οτι ασκει τη
δραστηριοτητα του αρθρου 21 της παρουσας.
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Τα ως ανω δικαιολογητικα υπο α), β) και γ) γινονται αποδεκτα, εφοσον εχουν εκδοθει εως τριαντα
(30) εργασιμες ημερες πριν απο την υποβολη τους, εκτος αν συμφωνα με τις ειδικοτερες διαταξεις
αυτων φερουν συγκεκριμενο χρονο ισχυος 109
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η οικονομικη και χρηματοοικονομικη επαρκεια των οικονομικων φορεων αποδεικνυεται:
(α) για τις εγγεγραμμενες εργοληπτικες επιχειρησεις στο Μ.Ε.ΕΠ:

 ειτε απο τη βεβαιωση εγγραφης στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποια αποτελει τεκμηριο των
πληροφοριων που περιεχει.
 ειτε, στην περιπτωση που οι απαιτησεις του αρθρου 22.Γ δεν καλυπτονται απο τη βεβαιωση
εγγραφης, με την υποβολη ενος η περισσοτερων απο τα αποδεικτικα μεσα που προβλεπονται στο
Μερος Ι του Παραρτηματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα μεσα για τα κριτηρια επιλογης) του Προσαρτηματος
Α του ν. 4412/2016. 110
Σε καθε περιπτωση, η βεβαιωση εγγραφης μπορει να υποβαλλεται για την αποδειξη μονο ορισμενων
απαιτησεων οικονομικης και χρηματοοικονομικης επαρκειας του αρθρου 22.Γ, ενω για την αποδειξη
των λοιπων απαιτησεων μπορουν να προσκομιζονται ενα η περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα
που προβλεπονται στο Μερος Ι του Παραρτηματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , αναλογα με την τιθεμενη
στο αρθρο 22.Γ απαιτηση.
Ειδικα, για την αποδειξη της απαιτησης της μη υπερβασης των ανωτατων επιτρεπτων οριων
ανεκτελεστου υπολοιπου εργολαβικων συμβασεων:
 με την υποβολη ενημεροτητας πτυχιου εν ισχυει η
 με την υποβολη υπευθυνης δηλωσης του προσωρινου αναδοχου, συνοδευομενης απο πινακα ολων
των υπο εκτελεση εργων (ειτε ως μεμονωμενος αναδοχος ειτε στο πλαισιο κοινοπραξιας η
υπεργολαβιας) και αναφορα για το ανεκτελεστο υπολοιπο ανα εργο και το συνολικο ανεκτελεστο,
για τις εργοληπτικες επιχειρησεις που δεν διαθετουν ενημεροτητα πτυχιου κατα τις κειμενες
διαταξεις
(β) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επίσημους καταλόγους η
διαθετουν πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης που συμμορφωνονται με τα ευρωπαϊκα
προτυπα πιστοποιησης, κατα την εννοια του Παραρτηματος VII του Προσαρτηματος Α΄ του ν.
4412/2016, μπορουν να προσκομιζουν στις αναθετουσες αρχες πιστοποιητικο εγγραφης, εκδιδομενο
απο την αρμοδια αρχη η το πιστοποιητικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο οργανισμο πιστοποιησης,
κατα τα οριζομενα στο αρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραγραφο 9 του παροντος αρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις που δεν ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους η
διαθετουν πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης κατα τα ανωτερω, υποβαλλουν ως
δικαιολογητικα ενα η περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα που προβλεπονται στο Μερος Ι του
Παραρτηματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνικη και επαγγελματικη ικανοτητα των οικονομικω ν φορεων αποδεικνυεται:
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(α) για τις εγγεγραμμενες εργοληπτικες επιχειρησεις στο Μ.Ε.ΕΠ.



ειτε απο τη βεβαιωση εγγραφης στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποια αποτελει τεκμηριο των πληροφοριων
που περιεχει
ειτε, στην περιπτωση που οι απαιτησεις του αρθρου 22.Δ δεν καλυπτονται απο τη βεβαιωση
εγγραφης, με την υποβολη ενος η περισσοτερων απο τα αποδεικτικα μεσα που προβλεπονται
στο Μερος ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα μεσα για τα κριτηρια επιλογης) του
Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016 111 αναλογα με την τιθεμενη στο αρθρο 22.Δ απαιτηση.

Σε καθε περιπτωση, η βεβαιωση εγγραφης μπορει να υποβαλλεται για την αποδειξη μονο ορισμενων
απαιτησεων τεχνικης και επαγγελματικης ικανοτητας του αρθρου 22.Δ, ενω για την αποδειξη των
λοιπων απαιτησεων μπορουν να προσκομιζονται ενα η περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα που
προβλεπονται στο Μερος ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επίσημους καταλόγους η
διαθετουν πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης που συμμορφω νονται με τα
ευρωπαϊ κα προτυπα πιστοποιησης, κατα την εννοια του Παραρτηματος VII του Προσαρτηματος
Α΄ του ν. 4412/2016, μπορουν να προσκομιζουν στις αναθετουσες αρχες πιστοποιητικο
εγγραφης εκδιδομενο απο την αρμοδια αρχη η το πιστοποιητικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο
οργανισμο πιστοποιησης, κατα τα οριζομενα στο αρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραγραφο 9
του παροντος αρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις που δεν ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους η
διαθετουν πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης κατα τα ανωτερω, υποβαλλουν ως
δικαιολογητικα ενα η περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα που προβλεπονται στο Μερος ΙΙ
του Παραρτηματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε 112
Δεν απαιτουνται
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περιπτωση νομικου προσωπου, υποβαλλονται ηλεκτρονικα, στον φακελο “Δικαιολογητικα
Προσωρινου Αναδοχου, τα νομιμοποιητικα εγγραφα απο τα οποια προκυπτει η εξουσια υπογραφης
του νομιμου εκπροσωπου και τα οποια πρεπει να εχουν εκδοθει εως τριαντα (30) εργασιμες ημερες
πριν απο την υποβολη τους 113, εκτος αν συμφωνα με τις ειδικοτερες διαταξεις αυτων φερουν
συγκεκριμενο χρονο ισχυος.
Εαν ο προσφερων ειναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συστασης,
2. Αντιγραφο του ισχυοντος καταστατικου με το ΦΕΚ στο οποιο εχουν δημοσιευτει ολες οι μεχρι
σημερα τροποποιησεις αυτου η επικυρωμενο αντιγραφο κωδικοποιημενου καταστατικου (εφοσον
υπαρχει)
3. ΦΕΚ στο οποιο εχει δημοσιευτει το πρακτικο ΔΣ εκπροσωπησης του νομικου προσωπου,
4. Πρακτικο Δ.Σ περι εγκρισης συμμετοχης στο διαγωνισμο, στο οποιο μπορει να περιεχεται και
εξουσιοδοτηση (εφοσον αυτο προβλεπεται απο το καταστατικο του υποψηφιου αναδοχου) για
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υπογραφη και υποβολη προσφορας σε περιπτωση που δεν υπογραφει ο ιδιος ο νομιμος εκπροσωπος
του φορεα την προσφορα και τα λοιπα απαιτουμενα εγγραφα του διαγωνισμου και οριζεται
συγκεκριμενο ατομο,
5. Πιστοποιητικο αρμοδιας δικαστικης η διοικητικης αρχης περι τροποποιησεων του καταστατικου /
μη λυσης της εταιρειας.
Εαν ο προσφερων ειναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντιγραφο του καταστατικου, με ολα τα μεχρι σημερα τροποποιητικα, η φωτοαντιγραφο
επικυρωμενου, απο δικηγορο, κωδικοποιημενου καταστατικου, εφοσον υπαρχει.
2. Πιστοποιητικα αρμοδιας δικαστικης η διοικητικης αρχης περι των τροποποιησεων του
καταστατικου.
Σε περιπτωση εγκαταστασης τους στην αλλοδαπη, τα δικαιολογητικα συστασης τους εκδιδονται με
βαση την ισχυουσα νομοθεσια της χωρας που ειναι εγκατεστημενα, απο την οποια και εκδιδεται το
σχετικο πιστοποιητικο.
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α) Οι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους η διαθετουν
πιστοποιηση απο οργανισμους πιστοποιησης που συμμορφω νονται με τα ευρωπαϊ κ α προτυπα
πιστοποιησης, κατα την εννοια του Παραρτηματος VII του Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016,
μπορουν να υποβαλλουν στις αναθετουσες αρχες πιστοποιητικο εγγραφης εκδιδομενο απο την
αρμοδια αρχη η το πιστοποιητικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο οργανισμο πιστοποιησης.
Στα πιστοποιητικα αυτα αναφερονται τα δικαιολογητικα βασει των οποιων εγινε η εγγραφη των
εν λογω οικονομικω ν φορεων στον επισημο καταλογο η η πιστοποιηση και η καταταξη στον εν
λογω καταλογο.
Η πιστοποιουμενη εγγραφη στους επισημους καταλογους απο τους αρμοδιους οργανισμους η το
πιστοποιητικο, που εκδιδεται απο τον οργανισμο πιστοποιησης, συνιστα τεκμηριο
καταλληλοτητας οσον αφορα τις απαιτησεις ποιοτικης επιλογης, τις οποιες καλυπτει ο επισημος
καταλογος η το πιστοποιητικο.
Οι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους απαλλασσονται απο
την υποχρεωση υποβολης των δικαιολογητικω ν που αναφερονται στο πιστοποιητικο εγγραφης
τους.
(β) Οι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφοσον υποβαλλουν
«Ενημεροτητα Πτυχιου» εν ισχυ, απαλλασσονται απο την υποχρεωση υποβολης των
δικαιολογητικω ν 114:
- αποσπασμα ποινικου μητρω ου του αρθρου 23.3.(α) της παρουσας για τον Προεδρο και
Διευθυνοντα Συμβουλο εργοληπτικης επιχειρησης. Για τα λοιπα μελη του Δ.Σ της εταιρειας, θα
πρεπει να υποβληθει αυτοτελω ς αποσπασμα ποινικου μητρω ου, καθοσον τα προσωπα αυτα δεν
καλυπτονται απο την Ενημεροτητα Πτυχιου.
- φορολογικη και ασφαλιστικη ενημεροτητα του αρθρου 23.3.(β) της παρουσας.115
- τα πιστοποιητικα απο το αρμοδιο Πρωτοδικειο και το ΓΕΜΗ του αρθρου 23.3.(γ) της παρουσας
υπο την προϋ ποθεση ομως οτι καλυπτονται πληρως (ολες οι προβλεπομενες περιπτω σεις) απο
την Ενημεροτητα Πτυχιου.
- το πιστοποιητικο απο το αρμοδιο επιμελητηριο οσον αφορα το λογο αποκλεισμου του αρθρου
22. Α.4. (θ).116
- το πιστοποιητικο της αρμοδιας αρχης για την ονομαστικοποιηση των μετοχω ν του αρθρου
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23.3. (στ).
- τα αποδεικτικα εγγραφα νομιμοποιησης της εργοληπτικης επιχειρησης.
Σε περιπτωση που καποιο απο τα ανωτερω δικαιολογητικα εχει ληξει, προσκομιζεται το σχετικο
δικαιολογητικο εν ισχυ. Εφοσον στην Ενημεροτητα Πτυχιου δεν αναφερεται ρητα οτι τα στελεχη
του πτυχιου του προσφεροντα ειναι ασφαλιστικω ς ενημερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφερων
προσκομιζει επιπλεον της Ενημεροτητας Πτυχιου, ασφαλιστικη ενημεροτητα για τα στελεχη
αυτα.
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
Στην περιπτωση που οικονομικος φορεας επιθυμει να στηριχθει στις ικανοτητες αλλων φορεων,
η αποδειξη οτι θα εχει στη διαθεση του τους αναγκαιους πορους, γινεται με την υποβολη
σχετικου συμφωνητικου των φορεων αυτω ν για τον σκοπο αυτο.
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η προσφορα των διαγωνιζομενων περιλαμβανει τους ακολουθους ηλεκτρονικους
υποφακελους:
(α) υποφακελο με την ενδειξη «Δικαιολογητικα Συμμετοχης»
(β) υποφακελο με την ενδειξη «Οικονομικη Προσφορα»
συμφωνα με τα κατωτερω:
24.2 Ο ηλεκτρονικος υποφακελος «Δικαιολογητικα Συμμετοχης» πρεπει, επι ποινη αποκλεισμου,
να περιεχει117 τα ακολουθα:
- α) το Τυποποιημενο Έντυπο Υπευθυνης Δηλωσης ( ΤΕΥΔ )
- β) την εγγυηση συμμετοχης, του αρθρου 15 της παρουσας.
24.3 Ο ηλεκτρονικος υποφακελος «Οικονομικη Προσφορα» περιεχει το ψηφιακα υπογεγραμμενο
αρχειο pdf, το οποιο παραγεται απο το υποσυστημα, αφου συμπληρωθουν καταλληλως οι σχετικες
φορμες.
24.4 Στην περιπτωση που με την προσφορα υποβαλλονται ιδιωτικα εγγραφα, αυτα γινονται
αποδεκτα ειτε κατα τα προβλεπομενα στις διαταξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) ειτε και σε απλη
φωτοτυπια, εφοσον συνυποβαλλεται υπευθυνη δηλωση, στην οποια βεβαιωνεται η ακριβεια τους και
η οποια φερει υπογραφη μετα την εναρξη της διαδικασιας συναψης συμβασης (ητοι μετα την
ημερομηνια αναρτησης της προκηρυξης της συμβασης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) 118.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 25: Υπεργολαβία
25.1. Ο προσφερων οικονομικος φορεας αναφερει στην προσφορα του το τμημα της συμβασης που
προτιθεται να αναθεσει υπο μορφη υπεργολαβιας σε τριτους, καθως και τους υπεργολαβους που
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προτεινει.
25.2. Η τηρηση των υποχρεωσεων της παρ. 2 του αρθρου 18 του ν 4412/2016 απο υπεργολαβους δεν
αιρει την ευθυνη του κυριου αναδοχου.
25.3. Δεν προβλέπεται απευθείας αμοιβή στον Υπερβολάβο.
25.4 Η αναθετουσα αρχη:
α) επαληθευει υποχρεωτικα τη συνδρομη των λογων αποκλεισμου του αρθρου 22 Α της παρουσας για
τους υπεργολαβους και οτι διαθετουν τα αντιστοιχα προσοντα για την εκτελεση του εργου που
αναλαμβανουν119 συμφωνα με το αρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημενο Έντυπο
Υπευθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ).
β) απαιτει υποχρεωτικα απο τον οικονομικο φορεα να αντικαταστησει εναν υπεργολαβο, οταν απο
την ως ανω επαληθευση προκυπτει οτι συντρεχουν λογοι αποκλεισμου του και οτι δεν καλυπτει τα
αντιστοιχα προσοντα για την εκτελεση του εργου που αναλαμβανει συμφωνα με το αρθρο 165 του ν.
4412/2016.
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις
26.1 Η εγκριση κατασκευης του δημοπρατουμενου εργου, αποφασιστηκε με την αριθ.
35/2020(ΑΔΑ:6ΜΩΙΩΛΚ-ΛΩ3) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων.
26.2 Ο Κυριος του Έργου μπορει να εγκαταστησει για το εργο αυτο Τεχνικο Συμβουλο. Ο
Αναδοχος του εργου, εχει την υποχρεωση να διευκολυνει τις δραστηριοτητες του Τεχνικου
Συμβουλου, που πηγαζουν απο τη συμβατικη σχεση της Υπηρεσιας με αυτον.
ΛΑΜΙΑ, ……………..2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Καραΐσκος Ευθυμιος
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΑΜΙΑ
/11/2020
Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΑΜΙΑ, /11/2020

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμο πρωτ. ……………./2020 αποφαση της Οικονομικης Επιτροπης Δ. Λαμιεων

1

Για την έννοια των “κάτω των ορίων” δημοσίων συμβάσεων , πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 περ. 29 του ν.
4412/2016.

2

Συμπληρωνονται τα στοιχεια της αναθετουσας αρχης. Επισημαινεται οτι οι αναθετοντες φορεις
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δυνανται να χρησιμοποιουν το παρον τευχος διακηρυξης για τις συμβασεις που αναθετουν
συμφωνα με τις διαταξεις του Βιβλιου ΙΙ του ν. 4412/2016.
Αναγραφεται ο κωδικος ταυτοποιησης της διατιθεμενης πιστωσης (π.χ. κωδικος εναριθμου εργου
στο ΠΔΕ η κωδικος πιστωσης του τακτικου προϋ πολογισμου του φορεα υλοποιησης). Σε
περιπτωση συγχρηματοδοτουμενων εργων απο πορους της Ευρωπαϊκης Ένωσης, αναγραφεται
και ο τιτλος του Επιχειρησιακου Προγραμματος του ΕΣΠΑ η αλλου συγχρηματοδοτουμενου απο
πορους ΕΕ προγραμματος στο πλαισιο του οποιου ειναι ενταγμενο το δημοπρατουμενο εργο.
Συμπληρωνεται η επωνυμια της αναθετουσας αρχης.
Mεσω της λειτουργικοτητας ''Επικοινωνια'' του υποσυστηματος
Πρβ. αρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκηρυξη συμβασης περιλαμβανει κατ' ελαχιστον τις
πληροφοριες που προβλεπονται στο Μερος Γ΄ του Παραρτηματος V του Προσαρτηματος Α΄ του ν.
4412/2016. Επισημαινεται οτι, μεχρι την εκδοση τυποποιημενου εντυπου προκηρυξης συμβασης
για συμβασεις κατω των οριων, οι αναθετουσες αρχες, μπορουν να χρησιμοποιουν το αντιστοιχο
τυποποιημενο εντυπο “Προκηρυξη Συμβασης”, αντλωντας το απο τη διαδρομη
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφωνοντας το
αναλογως.
Aπό
από
τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δύνατότητα ηλεκτρονικής
σύνταξης και διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να
δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.
Επισημαίνεται ότι η χρήση της ως άνω υπηρεσίας για τη σύνταξη του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για
τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, καθώς εξακολουθούν να εχουν τη
δυνατότητα να διαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής στη
διαδρομή
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toytypopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashskatw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
Συμπληρωνεται απο την Αναθετουσα Αρχη με σαφηνεια συγκεκριμενη ημερομηνια ( “εγκαιρως,
ητοι ως την... ), προς αποφυγη οιασδηποτε συγχυσης και αμφιβολιας.
Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 της παρούσας.Σε
περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβλ και
άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. (3821 Β').
Πρβλ. αρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Σε περιπτωση εφαρμογης της διαδικασιας του αρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν.
4412/2016 “Ελευθερη συμπληρωση τιμολογιου”, οι αναθετουσες αρχες περιλαμβανουν στην εν
λογω περιπτωση (στ) αναφορα για την υποβολη του σχετικου τιμολογιου.
Πρβ. αρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, οπως προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν.
4605/2019 και τροποποιηθηκε απο το αρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.
Άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, οπως προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν.
4605/2019 και το αρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67). Σημειωνεται οτι η προθεσμια των 10
ημερων που αναγραφεται στο παρον σημειο αφορα μονο τον χρονο υπογραφης της ΥΔ και σε
καμια περιπτωση δεν συνδεεται με την συνολικη προθεσμια υποβολης των προσφορων με την
εννοια οτι οι οικονομικοι φορεις εχουν τη δυνατοτητα να υποβαλλουν την προσφορα τους
οποτεδηποτε κατα την ως ανω προθεσμια.
Επισημαινεται οτι, ως προς τις προθεσμιες για την ολοκληρωση των ενεργειων της Επιτροπης
Διενεργειας Διαγωνισμου ισχυουν τα οριζομενα στο αρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποιο
προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19 και τροποποιηθηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν.
4609/2019
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Πρβ αρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016 οπως προστεθηκε με την παρ. 28 του αρθρου 43
του ν. 4605/2019 και τροποποιηθηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 4609/2019
16 Επισημαινεται οτι αν η αναθετουσα αρχη θεωρησει οτι προσφορες φαινονται ασυνηθιστα
χαμηλες, απαιτει απο τους οικονομικους φορεις να εξηγησουν την τιμη η το κοστος που
προτεινουν στην προσφορα τους, εντος αποκλειστικης προθεσμιας, κατα ανωτατο οριο δεκα
ημερων απο την κοινοποιηση της σχετικης προσκλησης. Στην περιπτωση αυτη εφαρμοζονται τα
αρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.
17 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκε με το αρθρο 43 παρ. 12 περ.
α του ν. 4605/19.
18 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκε με το αρθρο 107 περ. 19 του ν.
4497/2017 (Α 171).
19 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, οπως αντικατασταθηκε με το αρθρο 43 παρ. 12 περ. β
του ν. 4605/19.
20 Με την επιφυλαξη των παρ. 7 και 8 του αρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( ληψη επανορθωτικων
μεσων ).
21 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκε με το αρθρο 43 παρ. 12 περ. γ του
ν. 4605/19.
22 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκε με το αρθρο 43 παρ. 13 περ. β του
ν. 4605/19.
23 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκε με το αρθρο 43 παρ. 13 περ. γ του
ν. 4605/19.
24 Η αποφαση κατακυρωσης κοινοποιειται στον προσωρινο αναδοχο: 1) στην περιπτωση υποβολης
υπευθυνης δηλωσης, μετα τον ελεγχο αυτης και τη διαπιστωση της ορθοτητας της απο την
Επιτροπη Διαγωνισμου κατα το αρθρο 4.2 ε' πρωτο εδαφιο, και 2) στην περιπτωση που δεν
απαιτειται η υποβολη υπευθυνης δηλωσης, μετα την ολοκληρωση του ελεγχου των
δικαιολογητικων του προσωρινου αναδοχου κατα τα οριζομενα στο αρθρο 4.2 α' εως δ' της
παρουσας και την απρακτη παροδο της προθεσμιας ασκησης προδικαστικης προσφυγης.
25 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 περ. δ του
ν. 4605/19.
15

Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν.
4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. και άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.
27 Πρβλ. αρθρο 361 του ν. 4412/2016.
28 Πρβ. αρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016, οπως προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 41 του ν.
4605/2019.
29 Πρβλ. αρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
30 Πρβ. αρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκε απο το αρθρο 43 παρ. 42 του ν.
4605/2019.
31 Πρβλ. αρθρο 372 παρ. 1 εως 3 του ν. 4412/2016.
32 Πρβ. αρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκε απο το αρθρο 43 παρ. 45 του ν.
4605/2019
33 Πρβλ. αρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκε με το αρθρο 107 περ. 14 του ν.
4497/2017 (Α 171).
34 Τιθεται μονο εφοσον προκειται για συγχρηματοδοτουμενο εργο απο πορους της Ευρωπαϊ κης
Ένωσης.
35 Τιθεται μονο εφοσον επιλεγει η διενεργεια κληρωσης για τη συγκροτηση συλλογικων οργανων.
36 Απο 1-1-2017 τιθεται σε ισχυ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποιο με το αρθρο 13 καταργει το π.δ
113/2010.
26
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Νομοι, ΠΔ και υπουργικες αποφασεις που εκδιδονται μετα την εναρξη της διαδικασιας συναψης
της συμβασης συμφωνα με το αρθρο 120 του ν. 4412/2016, δεν αποτελουν μερος του
εφαρμοστεου θεσμικου πλαισιου της.
38 Οι κρατησεις προσαρμοζονται αναλογα με τον φορεα εκτελεσης του εργου.
39 Πρβλ. αρθρο 4 παρ. 3 εβδομο εδαφιο του ν. 4013/2011, οπως αντικατασταθηκε απο το αρθρο 44
του ν. 4605/2019.
40 Ή/και η Επιτροπη Διαγωνισμου, κατα περιπτωση (πρβλ. αρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.).
41
Πρβλ. ομοιως προηγουμενη υποσημειωση.
42 Συμφωνα με το αρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Αναληψη υποχρεωσεων απο τους διατακτες” ( Α΄
145 ): “Οι διακηρυξεις, οι αποφασεις αναθεσης και οι συμβασεις που συναπτονται για λογαριασμο
των φορεων Γενικης Κυβερνησης αναφερουν απαραιτητα τον αριθμο και τη χρονολογια της
αποφασης αναληψης υποχρεωσης, τον αριθμο καταχωρισης της στα λογιστικα βιβλια του οικειου
φορεα, καθως και τον αριθμο της αποφασης εγκρισης της πολυετους αναληψης σε περιπτωση που
η δαπανη εκτεινεται σε περισσοτερα του ενος οικονομικα ετη.". Επισης, συμφωνα με το αρθρο 12
παρ. 2 γ) του ιδιου π.δ : “Διακηρυξεις, οπου απαιτειται, και αποφασεις αναθεσης που εκδιδονται
και συμβασεις που συναπτονται απο φορεις της Γενικης Κυβερνησης ειναι ακυρες, εφοσον δεν εχει
προηγηθει αυτων η εκδοση της αποφασης αναληψης υποχρεωσης του αρθρου 2, παρ. 2 του
παροντος. "Πρβλ. και αρθρο 5 του ως ανω διαταγματος “Αναληψη δαπανων δημοσιων
επενδυσεων”.
43 Σε περιπτωση που περιλαμβανονται τυχον δικαιωματα προαιρεσης, διαμορφωνεται αναλογως η
εκτιμωμενη αξια της συμβασης (προϋ πολογισμος δημοπρατησης) και το παρον αρθρο (πρβ. αρθρα
6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).
44 Το ποσο των απροβλεπτων δαπανων επαναϋ πολογιζεται κατα την υπογραφη της συμβασης,
αναλογα με την προσφερθεισα εκπτωση, ωστε να διατηρειται η εν λογω ποσοστιαια αναλογια του
15% επι της δαπανης εργασιων με ΓΕ&ΟΕ, συμφωνα με την παραγραφο 3 του αρθρου 156 ν.
4412/2016.
45 Πρβλ. αρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
46 Η αναθετουσα αρχη διαμορφωνει το παρον σημειο της διακηρυξης, αναλογα με το αν αποφασισει
να υποδιαιρεσει τη συμβαση σε περισσοτερα τμηματα/εργα η οχι, ητοι να τα αναθεσει ως ενιαιο
συνολο. Στην περιπτωση που επιλεξει να μην υποδιαιρεσει σε τμηματα, αναφερει, στο παρον
σημειο της διακηρυξης, τους βασικους λογους της αποφασης της αυτης (πρβλ. αρθρο 59 του ν.
4412/2016).
47 οπως συμπληρωθηκε με το αρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019
48 Μπορει η εναρξη της προθεσμιας να οριζεται διαφορετικα, αν λογου χαρη δεν προβλεπεται η
αμεση εναρξη των εργασιων (αρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
49 Με την επιφυλαξη της επομενης υποσημειωσης.
50 Οι αναθετουσες αρχες μπορει να επιτρεπουν την υποβολη εναλλακτικων προσφορων και στην
περιπτωση αυτη προσαρμοζεται αντιστοιχως το 13.4. ( πρβλ αρθρο 57 του ν. 4412/2016 ).
51 Το ποσοστο της εγγυησης συμμετοχης δεν μπορει να υπερβαινει το 2% της εκτιμωμενης αξιας της
συμβασης, χωρις το Φ.Π.Α., με αναλογη στρογγυλοποιηση μη συνυπολογιζομενων των
δικαιωματων προαιρεσης και παρατασης της συμβασης (Πρβ αρθρο 72 παρ. 1 περ. α, οπως
τροποποιηθηκε με την παρ. 5α του αρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).
52 Πρβ. αρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκε με την περ. 4 του αρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του αρθρου 43 του ν. 4605/2019
53 Εφοσον συντρεχει περιπτωση, κατα το αρθρο 149 του ν. 4412/2016, οποτε μνημονευονται και οι
απαραιτητες λεπτομερειες.
54 Εφοσον προβλεπεται προκαταβολη συμπληρωνονται οι οροι για την εγγυητικη επιστολη
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προκαταβολης. Επισημαινεται οτι η εγγυηση καλης εκτελεσης καλυπτει και την παροχη ισοποσης
προκαταβολης προς τον αναδοχο, χωρις να απαιτειται η καταθεση εγγυησης προκαταβολης. Στην
περιπτωση που με την παρουσα οριζεται μεγαλυτερο υψος προκαταβολης (πχ 15%), αυτη
λαμβανεται με την καταθεση απο τον αναδοχο εγγυησης προκαταβολης που θα καλυπτει τη
διαφορα μεταξυ του ποσου της εγγυησης καλης εκτελεσης και του ποσου της καταβαλλομενης
προκαταβολης (παρ. 1 δ αρθρου 72 του ν. 4412/2016).
Οι αναθετουσες αρχες μπορουν να ζητουν απο τους προσφεροντες να παρασχουν «Εγγυηση καλης
λειτουργιας» για την αποκατασταση των ελαττωματων που ανακυπτουν η των ζημιων που
προκαλουνται απο δυσλειτουργια των εργων κατα την περιοδο εγγυησης καλης λειτουργιας,
εφοσον προβλεπεται στα εγγραφα της συμβασης. Το υψος της εγγυησης καλης λειτουργιας
συμπληρωνεται σε συγκεκριμενο χρηματικο ποσο. Οι εγγυητικες επιστολες καλης λειτουργιας
περιλαμβανουν κατ’ ελαχιστον τα αναφερομενα στην παραγραφο 15.2 της παρουσας και
επιπροσθετα, τον αριθμο και τον τιτλο της σχετικης συμβασης.
Τα γραμματια συστασης χρηματικης παρακαταθηκης του Ταμειου Παρακαταθηκων και Δανειων,
για την παροχη εγγυησεων συμμετοχης και καλης εκτελεσης (εγγυοδοτικη παρακαταθηκη)
συστηνονται συμφωνα με την ειδικη νομοθεσια που διεπει αυτο και ειδικοτερα βασει του αρθρου
4 του π.δ της 30 Δεκεμβριου 1926/3 Ιανουαριου 1927 (“Περι συστασεως και αποδοσεως
παρακαταθηκων και καταθεσεων παρα τω Ταμειω Παρακαταθηκων και Δανειων”). Πρβλ. Το με
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 εγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
Πρβλ. και τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 4.1.ζ. της παρουσας, ως προς τις εγγυησεις
συμμετοχης.
Η ελαχιστη προθεσμια παραλαβης των προσφορων καθοριζεται συμφωνα με το αρθρο 121 ου ν.
4412/2016, οπως αυτο τροποποιηθηκε με την παρ. 19 του αρθρου 43 του ν. 4605/2019 .
Προτεινεται οι αναθετουσες αρχες να οριζουν την ημερομηνια ηλεκτρονικης αποσφραγισης των
προσφορων μετα την παρελευση τριων εργασιμων ημερων απο την καταληκτικη ημερομηνια
υποβολης των προσφορων, προκειμενου να εχει προσκομιστει απο τους συμμετεχοντες και η
πρωτοτυπη εγγυηση συμμετοχης, συμφωνα με τα προβλεπομενα στο αρθρο 3.5. περ. β της
παρουσας.
Οριζεται ο χρονος απο την Αναθετουσα Αρχη κατ΄ εκτιμηση των ιδιαιτεροτητων της διαδικασιας.
Για τον καθορισμο του χρονου ισχυος της προσφορας, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
Πρβ. υποσημειωση για προκηρυξη συμβασης στο αρθρο 2.1 της παρουσας.
Συμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 αρθρου 377 καθως και τις παρ. 11 και 12
αρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθει η υποχρεωση δημοσιευσης προκηρυξης συμφωνα με τις
παρ. 7 και 8 αρθρου 15 ν. 3669/2008 μεχρι την 31/12/2017 σε δυο ημερησιες εφημεριδες και
στον περιφερειακο και τοπικο τυπο μεχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενοτητα Δ της εγκυκλιου με
αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ).
Πρβ. υποσημειωση για προκηρυξη συμβασης στο αρθρο 2.1 της παρουσας.
Συμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 αρθρου 377 καθως και τις παρ. 11 και 12
αρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθει η υποχρεωση δημοσιευσης προκηρυξης συμφωνα με τις
παρ. 7 και 8 αρθρου 15 ν. 3669/2008 μεχρι την 31/12/2017 σε δυο ημερησιες εφημεριδες και
στον περιφερειακο και τοπικο τυπο μεχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενοτητα Δ της εγκυκλιου με
αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ).
Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαινεται οτι οι αναθετουσες αρχες δεν μπορουν να καλουν
συγκεκριμενες ταξεις/ πτυχια του ΜΕΕΠ.
Κατ’ αντιστοιχια με τα ουσιωδη χαρακτηριστικα του εργου συμφωνα με το αρθρο 11 της
παρουσας (αναφερεται η κατηγορια η οι κατηγοριες στις οποιες εμπιπτει το εργο συμφωνα με το
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αρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικοτερους ορους του αρθρου 76 ν. 4412/2016).
Πρβλ περ. ε παρ. 1 αρθρου 91 ν. 4412/2016.
68 Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκε με το αρθρο 107 περ. 6 του ν.
4497/2017. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο
του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε
αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
69 Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 1 τελευταια δυο εδαφια του ν. 4412/2016, οπως τροποποιηθηκαν με το
αρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
70 Πρβ. αρθρο 73 παρ. 2 περιπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποια προστεθηκε με το αρθρο 39 του ν.
4488/2017.
71 Οι λογοι της παραγραφου 22.Α.4. αποτελουν δυνητικους λογους αποκλεισμου συμφωνα με το
αρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατα συνεπεια, η αναθετουσα αρχη δυναται να επιλεξει εναν,
περισσοτερους, ολους η ενδεχομενως και κανεναν απο τους λογους αποκλεισμου συνεκτιμωντας
τα ιδιαιτερα χαρακτηριστικα της υπο αναθεση συμβασης (εκτιμωμενη αξια αυτης, ειδικες
περιστασεις κλπ), με σχετικη προβλεψη στο παρον σημειο της διακηρυξης.
72 Σημειωνεται οτι ο ανωτερω εθνικος λογος αποκλεισμου τιθεται στη διακηρυξη μονο για
συμβασεις εργων προϋ πολογισμου εκτιμωμενης αξιας ανωτερης του 1.000.000,00 ευρω και στην
περιπτωση αυτη συμπληρωνεται στο Μερος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ
73 Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποια προστεθηκε με το αρθρο 107 περ. 9 του ν.
4497/2017. Επισης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 εγγραφο της Αρχης (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ09Β) σχετικα με την αποφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβριου 2018 στην υποθεση C-124/2017 Vossloh,
ιδιως σκεψεις 38-41, ΣτΕ ΕΑ 40/2019..
74 Υπενθυμιζεται οτι
αναφορα στην παραγραφο 22.Α.4 θα γινει μονο στην περιπτωση που η
Αναθετουσα Αρχη επιλεξει καποιον απο τους δυνητικους λογους αποκλεισμου.
75 Επισημαινεται οτι ολα τα κριτηρια ποιοτικης επιλογης, πλην της καταλληλοτητας για την ασκηση
επαγγελματικης δραστηριοτητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμο με το αρ. 76 του ν. 4412/2016),
ειναι προαιρετικα για την αναθετουσα αρχη και πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογα με το
αντικειμενο της συμβασης (αρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε καθε περιπτωση, πρεπει να
διαμορφωνονται κατα τροπο, ωστε να μην περιοριζεται δυσαναλογα η συμμετοχη των
ενδιαφερομενων οικονομικων φορεων στους διαγωνισμους. Κατα το σταδιο του προσδιορισμου
των κριτηριων καταλληλοτητας των υποψηφιων, ειναι αναγκαιο να τηρουνται απο τις
αναθετουσες αρχες, οι θεμελιωδεις ενωσιακες αρχες, ιδιως η αρχη της ισης μεταχειρισης των
συμμετεχοντων, της αποφυγης των διακρισεων, της διαφανειας και της αναπτυξης του ελευθερου
ανταγωνισμου. Τα κριτηρια επιλογης του αρθρου 22.Β – 22.Ε εξεταζονται κατα τη διαδικασια
ελεγχου της καταλληλοτητας του προσφεροντος να εκτελεσει τη συμβαση (κριτηρια “on/off”).
76 Όπως αυτο ισχυει κατα τα αναλυτικα οριζομενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδιως κατα την μεταβατικη
περιοδο εφαρμογης του Μητρωου Εργοληπτικων Επιχειρησεων Δημοσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)
(αρθ. 65 του Π.Δ. 71/2019, οπως ισχυει).
77
Επισημαινεται οτι οι αναθετουσες αρχες δεν μπορουν να καλουν συγκεκριμενες ταξεις/ πτυχια του
ΜΕΕΠ. Πρβλ. αρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οπως ισχυουν δυναμει του αρθρου 119 παρ. 5 περ. α' εως δ'
του ν. 4472/2017, σε συνδυασμο με το αρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και αρθρο 80
παρ. 1 του ν. 3669/2008, οπως αντικατασταθηκε με το αρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν.
4472/2017).
78 Οι αναθετουσες αρχες μπορουν να επιβαλλουν απαιτησεις που να διασφαλιζουν οτι οι οικονομικοι
φορεις διαθετουν την αναγκαια οικονομικη και χρηματοδοτικη ικανοτητα για την εκτελεση της
συμβασης. Όλες οι απαιτησεις πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογες με το αντικειμενο της
67
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συμβασης (πρβ. αρθρο 75 παρ. 1 τελευταιο εδαφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λογω
απαιτησεις καθοριζονται περιγραφικα στο παρον σημειο, χωρις παραπομπη σε ταξεις/πτυχια του
ΜΕΕΠ. Σε καθε περιπτωση και μεχρι την καταργηση των αρθρων 80 εως 110 του ν. 3669/2008 και
την εναρξη ισχυος του π.δ. του αρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαινεται οτι, εφοσον η
αναθετουσα αρχη επιλεξει την παραπομπη σε ταξεις/πτυχια του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμο
των απαιτησεων για τις εγγεγραμμενες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικες επιχειρησεις, πρεπει να
περιγραψει αναλυτικα τις αντιστοιχες απαιτησεις και για τις αλλοδαπες εργοληπτικες
επιχειρησεις.
79 Οι αναθετουσες αρχες μπορουν να επιβαλλουν απαιτησεις που να διασφαλιζουν οτι οι οικονομικοι
φορεις διαθετουν την αναγκαια τεχνικη και επαγγελματικη ικανοτητα για την εκτελεση της
συμβασης. Όλες οι απαιτησεις πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογες με το αντικειμενο της
συμβασης (πρβ. αρθρο 75 παρ. 1 τελευταιο εδαφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λογω
απαιτησεις καταρχας καθοριζονται περιγραφικα στο παρον σημειο, χωρις παραπομπη σε
ταξεις/πτυχια του ΜΕΕΠ η βαθμιδες/κατηγοριες του ΜΕΚ. Σε καθε περιπτωση και μεχρι την
καταργηση των αρθρων 80 εως 110 του ν. 3669/2008 και την εναρξη ισχυος του π.δ. του αρθρου
118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαινεται οτι, εφοσον η αναθετουσα αρχη επιλεξει την
παραπομπη σε ταξεις/πτυχια του ΜΕΕΠ η βαθμιδες/κατηγοριες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμο
των απαιτησεων για τις εγγεγραμμενες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικες επιχειρησεις (πχ. στελεχωση),
πρεπει να περιγραψει αναλυτικα τις αντιστοιχες απαιτησεις και για τις αλλοδαπες εργοληπτικες
επιχειρησεις.
80 Προαιρετικη επιλογη: Η παρ. 22.Ε τιθεται κατα διακριτικη ευχερεια της αναθετουσας αρχης και
συμπληρωνεται συμφωνα με το αρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαινεται οτι ολες οι απαιτησεις
πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογες με το αντικειμενο της συμβασης (αρθρο 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).
81 Το εδαφιο αυτο προστιθεται κατα την κριση της αναθετουσας αρχης συμφωνα με το αρθρο 78
παρ. 1 του ν. 4412/2016, αλλως διαγραφεται.
82 Ως προς τον τροπο υποβολης των αποδεικτικων μεσων του παροντος αρθρου, τα οποια εχουν
συνταχθει/ παραχθει απο τους ιδιους τους οικονομικους φορεις πρβλ. αρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
83 Πρβ αρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η οποια προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/19.
Σημειωνεται οτι η προθεσμια των 10 ημερων που αναγραφεται στο παρον σημειο αφορα μονο τον
χρονο υπογραφης του ΕΕΕΣ και σε καμια περιπτωση δεν συνδεεται με τη συνολικη προθεσμια
υποβολης των προσφορων, με την εννοια οτι οι οικονομικοι φορεις εχουν τη δυνατοτητα να
υποβαλλουν την προσφορα τους οποτεδηποτε κατα την ως ανω προθεσμια.
84 Επισημαινεται οτι η ανωτερω δυνατοτητα εναποκειται στη διακριτικη ευχερεια του οικονομικου
φορεα. Εξακολουθει να υφισταται η δυνατοτητα να υπογραφεται το ΤΕΥΔ απο το συνολο των
φυσικων προσωπων που αναφερονται στα τελευταια δυο εδαφια του αρθρου 73 παρ. 1 του ν.
4412/2016, οπως τροποποιηθηκαν με το αρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
85 Πρβλ. αρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποιο προστεθηκε με το αρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
86 Η υποχρεωτικη αντικατασταση του τριτου, ως προς την παρ. 4, εναποκειται στη διακριτικη
ευχερεια της αναθετουσας αρχης, εφοσον δε δεν την επιθυμει, απαλειφεται η αναφορα στην παρ. 4
στο παρον σημειο. Πρβλ. αρθρο. 78 παρ. 1 του ν, 4412/2016.
87 Πρβλ. αρθρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, οπως προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπεριπτωση αε του ν. 4605/2019..
88 Πρβ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016, οπως αυτη προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπεριπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
89 Εφισταται η προσοχη των αναθετουσων αρχων στο οτι πρεπει να ζητειται η προσκομιση
δικαιολογητικων προς αποδειξη μονο των λογων αποκλεισμου και των κριτηριων επιλογης που
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εχουν τεθει στην παρουσα διακηρυξη. Επισημαινεται, περαιτερω, οτι, η αναθετουσα αρχη δυναται,
κατα το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητει απο προσφεροντες, σε οποιοδηποτε χρονικο
σημειο κατα τη διαρκεια της διαδικασιας, να υποβαλλουν ολα η ορισμενα δικαιολογητικα, οταν
αυτο απαιτειται για την ορθη διεξαγωγη της διαδικασιας.
90 Πρβ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016, οπως αυτη προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπεριπτωση αδ’ του ν. 4605/2019
91 Συμφωνα με το αρθρο 73 παρ. 2 τελευταιο εδαφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικος φορεας
ειναι Έλληνας πολιτης η εχει την εγκατασταση του στην Ελλαδα, οι υποχρεωσεις του που αφορουν
τις εισφορες κοινωνικης ασφαλισης καλυπτουν τοσο την κυρια οσο και την επικουρικη
ασφαλιση."
92 Πρβ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016, οπως αυτη προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπεριπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
93 Λαμβανομενου υποψη του συντομου, σε πολλες περιπτωσεις, χρονου ισχυος των πιστοποιητικων
φορολογικης ενημεροτητας, οι οικονομικοι φορεις μεριμνουν να αποκτους εγκαιρως
πιστοποιητικα που να καλυπτουν και τον χρονο υποβολης της προσφορας, συμφωνα με τα
ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμενου να τα υποβαλουν, εφοσον
αναδειχθουν προσωρινοι αναδοχοι. Τα εν λογω πιστοποιητικα υποβαλλονται μαζι με τα υπολοιπα
αποδεικτικα μεσα του αρθρου 23 απο τον προσωρινο αναδοχο μεσω της λειτουργικοτητας της
«Επικοινωνιας» του υποσυστηματος.
94 Οι υπευθυνες δηλωσεις του παροντος τευχους φερουν εγκεκριμενη προηγμενη ηλεκτρονικη
υπογραφη η προηγμενη ηλεκτρονικη υπογραφη που υποστηριζεται απο εγκεκριμενο
πιστοποιητικο (Πρβλ. αρθρο 9 παρ. 3 της με αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)
95 Πρβλ. ομοιως ως ανω υποσημειωση για τα πιστοποιητικα φορολογικης ενημεροτητας
96 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016, οπως αυτη προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπεριπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
97 Πρβ αρθρο 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, οπως προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 46 περ α του ν.
4605/2019
98 Εφοσον η αναθετουσα αρχη την επιλεξει ως λογο αποκλεισμου.
99 Πρβ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016, οπως αυτη προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπεριπτωση αδ’ του ν. 4605/2019
100 Με εκτυπωση της καρτελας “Στοιχεια Μητρωου/ Επιχειρησης”, οπως αυτα εμφανιζονται στο
taxisnet.
101 Η πλατφορμα της Ευρωπαϊ κης Επιτροπης eCertis για την αναζητηση ισοδυναμων πιστοποιητικων
αλλων κρατων-μελων της Ε.Ε ειναι διαθεσιμη, χωρις κοστος, στη διαδρομη.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαινεται οτι η ΕΑΑΔΗΣΥ ειναι ο αρμοδιος εθνικος
φορεας για την καταχωρηση και τηρηση των στοιχειων του eCertis για την Ελλαδα. Πρβλ. το με
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικο εγγραφο της Αρχης στον ακολουθο συνδεσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammikoapo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwnsymvasewn?highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBl
cGlncmFtbWlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIG
FwbzhldGhyaW8iXQ==
102 Εφοσον η αναθετουσα αρχη τις επιλεξει, ολες η καποια/ες εξ αυτων, ως λογους αποκλεισμου.
103 Επισημαινεται οτι η αναθετουσα αρχη, εφοσον μπορεσει να αποδειξει, με καταλληλα μεσα, οτι
συντρεχει καποια απο τις περιπτωσεις αυτες, αποκλειει οποιονδηποτε οικονομικο φορεα απο τη
συμμετοχη στη διαδικασια συναψης της δημοσιας συμβασης.
104 Εφοσον η αναθετουσα αρχη την επιλεξει ως λογο αποκλεισμου.
105 Η υποχρεωση προσκομισης δικαιολογητικων ονομαστικοποιησης μετοχων, εφοσον προκειται για
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συμβασεις εκτιμωμενης αξιας ανω του 1.000.000,00 ευρω, αφορα μονο στις ανωνυμες εταιρειες
που λαμβανουν μερος στο διαγωνισμο, ειτε προκειται για μεμονωμενους υποψηφιους, ειτε για
μελη ενωσεων Εξαιρουνται της υποχρεωσης αυτης οι εταιρειες που ειναι εισηγμενες στο
Χρηματιστηριο της χωρας εγκαταστασης τους και υποβαλλουν περι τουτου υπευθυνη δηλωση του
νομιμου εκπροσωπου τους.
106 Πρβ παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016, οπως αυτη προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπεριπτωση αδ’ του ν. 4605/2019
107 Εφοσον συντρεχει περιπτωση λογω του προϋ πολογισμου της συμβασης, πρεπει να προβλεπεται
και η δυνατοτητα συμμετοχης επιχειρησεων εγγεγραμμενων στα Νομαρχιακα Μητρωα (βλεπετε
αρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περιπτωση αυτη να τιθεται η αντιστοιχη προβλεψη.
108 η οποια εκδιδεται συμφωνα με τις ειδικες διαταξεις του ν. 3669/2008 και φερει συγκεκριμενο
χρονο ισχυος.
109 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016, οπως αυτη προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπεριπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
110 Πρβλ. αρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οπως ισχυουν δυναμει του αρθρου 119 παρ. 5 περ. α' εως δ' του ν.
4472/2017, σε συνδυασμο με το αρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016
111 Πρβλ. ομοιως προηγουμενη υποσημειωση
112 Εφοσον εχει αναφερθει σχετικη απαιτηση στο αρθρο 22.Ε συμπληρωνεται αναλογως συμφωνα με
το αρθρο 82 του ν. 4412/2016.
113 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν. 4412/2016, οπως αυτη προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπεριπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
114 Συμφωνα με τη διαταξη του αρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχη σε
διαγωνισμους δημοσιων εργων χορηγειται σε καθε εργοληπτικη επιχειρηση εγγεγραμμενη στο
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημεροτητα πτυχιου», η οποια, σε συνδυασμο με τη βεβαιωση εγγραφης που εκδιδεται
απο την υπηρεσια τηρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστα «επισημο καταλογο αναγνωρισμενων
εργοληπτων» [...] και απαλλασσει τις εργοληπτικες επιχειρησεις απο την υποχρεωση να
καταθετουν τα επιμερους δικαιολογητικα στους διαγωνισμους.” Επισημαινεται οτι, συμφωνα με
το αρθρο 22 ( Τροποποιησεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρωτο
εδαφιο της περιπτωσης 31 της παραγραφου 1 του αρθρου 377 αντικαθισταται ως εξης: «31) του
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των αρθρων 80 εως 110, τα οποια παραμενουν σε ισχυ μεχρι την
εκδοση του προεδρικου διαταγματος του αρθρου 83, των παραγραφων 4 και 5 του αρθρου 20 και
της παραγραφου 1 α του αρθρου 176».
115 Στην περιπτωση ομως που η Ενημεροτητα Πτυχιου δεν καλυπτει τις εισφορες επικουρικης
ασφαλισης, τα σχετικα δικαιολογητικα υποβαλλονται ξεχωριστα.
116 Μονο στην περιπτωση που εχει επιλεγει απο την αναθετουσα αρχη ως λογος αποκλεισμου.
117 Επισημαινεται οτι ο οικονομικος φορεας παραγει απο το υποσυστημα το ηλεκτρονικο αρχειο
«εκτυπωσεις» των Δικαιολογητικων Συμμετοχης σε μορφη αρχειου Portable Document Format
(PDF), το οποιο υπογραφεται με εγκεκριμενη προηγμενη ηλεκτρονικη υπογραφη η προηγμενη
ηλεκτρονικη υπογραφη με χρηση εγκεκριμενων πιστοποιητικων και επισυναπτεται στον
(υπο)φακελο της προσφορας «Δικαιολογητικα Συμμετοχης» (Πρβλ αρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)
118 Πρβ. αρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, οπως προστεθηκε με το αρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν.
4605/2019 και τροποποιηθηκε απο το αρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.
119 Πρβλ και αρθρο 165 ν. 4412/2016.
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος: Θεόδωρος Φούντας
Τηλ. 2231351549
Ηλ. Ταχυδρ.: fountas@lamia-city.gr

Θέμα: Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση
Χαλκιοπούλειου κλειστού γυμναστηρίου Λαμίας»
Εισήγηση
Προς την Οικονομική Επιτροπή
1) Η Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων συνέταξε την αρ. 22/2020 μελέτη του
έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Χαλκιοπούλειου κλειστού γυμναστηρίου Λαμίας» με
προϋπολογισμό 522.500,00 € με Φ.Π.Α. 24%
2) Το εν λόγω έργο αποτελεί το υποέργο 1 της πράξης με τίτλο «Ενεργειακή
αναβάθμιση Χαλκιοπούλειου κλειστού γυμναστηρίου Λαμίας» η οποία εντάχθηκε με
την αριθ. 6431/02-072019 (ΑΔΑ: ΨΛΠΣ465ΧΙ8-1ΛΝ) Απόφαση (στο Ε.Π.
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με κωδικό
MIS (ΟΠΣ) 5029518 και χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας με το ποσό των 820.000,00 ευρώ
3) Η πράξη τροποποιήθηκε με την αριθ. 8112/24-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΞΣΩ46ΜΤΛΠ-ΦΚΤ)
Απόφαση ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται
πλέον σε 745.700,00 ευρώ
4) Το έργο είναι εντεταγμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2020 με πίστωση
522.500,00 € και Κ.Α. 61.7341.0011
5) Για την εκτέλεση του έργου απαιτείται η καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με την ΚΥΑ
Π1/2380/18-12-2012 ΦΕΚ Β΄/3400/20-12-2012 και την υπ’ αριθ. Π1/678/26-03-2013
Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων. Το πρωτογενές αίτημα καταχωρήθηκε με τον ΑΔΑΜ 20REQ007527561
και έγινε εγκεκριμένο με τον ΑΔΑΜ 20REQ007568490 αρ. πρωτ. 43724/29-10-2020
(ΑΔΑ: ΩΑΘΚΩΛΚ-ΦΨ1, ΑΑΥ 890/29-10-2020) Απόφαση Δ.Λαμιέων, με την οποία
εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης 522.500,00 € για το 2020.
Μετά τα παραπάνω
Εισηγούμαστε
Την κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου :
«Ενεργειακή αναβάθμιση Χαλκιοπούλειου κλειστού γυμναστηρίου Λαμίας»
Λαμία, 19 – 11 – 2020
Ο Συντάξας

Λαμία, 19 – 11 – 2020
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Υποδομών & Τεχν. Έργων

Θεόδωρος Φούντας
Πολιτικός Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
THEODOROS FOUNTAS
Ημερομηνία: 2020.11.19 12:46:43
EET

Digitally signed by

AFRODITI
AFRODITI POLITOPOULOU
2020.11.19 13:03:16
POLITOPOULOU Date:
+02'00'
Σελίδα 1 από 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ-ΑΔΕΙΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αρ. Μελέτης …./2020

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΛΑΜΙΑΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 522.500,00 €
ΧΡΗΣΗ: 2020-21
ΧΡΗΜΑΤΟΔ: Π.Δ.Ε. / Ε.Τ.Π.Α.

(ανασύνταξη της 12/2018)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α.Τ.

Είδος Εργασιών

Κωδ.
Αναθεωρ
.

Μον.
Mετρ
.

ΑΤΟΕ
22.6

ΟΙΚ-2236

m2

900,00

2,20

1.980,00

ΑΤΟΕ
35.04

ΟΙΚ 3506

m3

56,33

100,00

5.633,00

ΑΤΟΕ
79.35

ΟΙΚ 7935

m

100,00

3,90

390,00

ΑΤΟΕ
ΣΧΕΤ
79.45

ΟΙΚ 7934

m2

700,00

11,70

8.190,00

ΑΤΟΕ
79.11.01

ΟΙΚ 7912

m2

770,00

14,60

11.242,00

ΑΤΟΕ
79.16.01

ΟΙΚ 7914

m2

700,00

0,55

385,00

ΟΙΚ 7136
80%, ΟΙΚ
7934 20%

m2

200,00

40,00

8.000,00

ΟΙΚ 7809
30%
ΟΙΚ 6118
40%
ΟΙΚ 7940
30%

m2

40,00

80,00

3.200,00

Κωδ.
Αρθρου

Ποσότ.

Τιμή
Μον.
(Ευρώ)

Δαπάνη
(Ευρώ)

ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1
2

3

4

5
6

7

8

Αποξήλωση πλαστικών
δαπέδων και λοιπών λεπτών
επιστρώσεων
Κατασκευή στρώσεων
περλιτοδέματος των 200 kg
τσιμέντου ανά m3
Πλήρωση εξωτερικών
οριζοντίων αρμών διαστολής
με ελαστομερές ασφαλτικό
υλικό
Θερμομόνωση δαπέδων με
πλάκες εξηλασμένης
πολυστερίνης πάχους 60 mm
Μεμβράνη οπλισμένη με
πολυεστερικό πλέγμα και με
επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων
Φράγματα υδρατμών από
φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους
0,40 mm
Σύστημα εξωτερικής
θερμομόνωσης στοιχείων
σκυροδέματος με πλάκες από
διογκωμένη γραφιτούχα
πολυστερίνη EPS 80 πάχους
50 mm
Επίπεδο τοιχοπέτασμα από
άνθυγρες και πυράντοχες
γυψοσανίδες διπλής στρώσης
επί μεταλλικού σκελετού με
μόνωση πετροβάμβακα

ΑΤΟΕ
Ν71.86.0
1

ΑΤΟΕ
Ν78.05.1
0

9

10

Χρωματισμοί επιφανειών
γυψοσανίδων με χρώμα
υδατικής διασποράς ακρυλικής
ή βινυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως νερού
χωρίς σπατουλάρισμα της
γυψοσανίδας

ΑΤΟΕ
77.84.01

ΟΙΚ
7786.1

m2

80,00

9,00

720,00

Θύρες πυρασφαλείας,
δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς
φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 60 min

ΟΙΚ.
62.61.02

ΟΙΚ 6236

m2

3,50

335,00

1.172,50

Άθροισμα ΟΜΑΔΑΣ Α’:

40.912,50

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1

Μεταλλική βάση στήριξης των
φωτοβολταϊκών πλαισίων
συνολικής ισχύος περίπου 1
kWp.

ATHE
Ν9851.10
.10

ΗΛΜ29

τεμ.

100

115,00

11.500,00

2

Εκσκαφή χάνδακα για την
τοποθέτηση καλωδίων, σε
έδαφος γαιώδες, πλάτους
οφρύος ορύγματος μικροτέρου
ή μέχρι 1.00 m και σε βάθος
μέχρι 1.00 m

ΑΤΗΕ
9302.01
ΣΧΕΤ

ΗΛΜ10

m3

14,00

54,00

756,00

3

Φρεάτιο έλξης καλωδίων
60x40 εκ. με κάλυμμα από
θερμοπλαστικό υλικό

ΝΑΗΛΜ
60.10.85.
02 ΣΧΕΤ

ΟΔΟ
2548

τεμ.

2

140,00

280,00

4

Σωλήνες προστασίας
υπογείων καλωδίων διπλού
δομημένου τοιχώματος από
πολυαιθυλένιο (HDPE)
διαμέτρου Φ63mm

ΝΑΗΛΜ
60.20.40.
11 ΣΧΕΤ

ΗΛΜ41

m

100,00

6,40

640,00

5

Μεταλλικές σχάρες όδευσης
καλωδίων 500x60x1mm

ATHE
N8736.50
.1

m

100,00

14,50

1.450,00

6

7

8

9

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S)
(ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο,
πενταπολικό, διατομής 5x16
mm2
Καλώδιο εύκαμπτο, DC,
κατάλληλο για φωτοβολταϊκά
συστήματα, διατομής 1x6 mm2
Φωτοβολταϊκό πλαίσιο, από
μονοκρυσταλλικές κυψέλες
υψηλού βαθμού απόδοσης,
από αναγνωρισμένο οίκο
κατασκευής, ισχύος 380 Wp.
Ηλεκτρικός πίνακας
φωτοβολταϊκού συστήματος
DC/AC.

ΗΛΜ34

ΑΤΗΕ
Ν8774.6.
6

ΗΛΜ47

m

180,00

20,40

3.672,00

ΑΤΗΕ
Ν8773.81
.4

ΗΛΜ47

m

1.500,00

2,50

3.750,00

ΑΤΗΕ
Ν9850.38
.1

ΗΛΜ52

τεμ.

263

410,00

107.830,00

ΑΤΗΕ
Ν8840.10
.1

ΗΛΜ52

τεμ.

5

660,00

3.300,00

10

Αντιστροφέας (inverter)
DC/AC, κατά το πρότυπο VDE
0126-1-1, προστασίας ΙΡ65,
χωρίς μετασχηματιστή,
υψηλού βαθμού απόδοσης,
τριφασικός, ισχύος 20.0 kW.

ΑΤΗΕ
Ν9860.20
.1

ΗΛΜ52

τεμ.

5

4.750,00

23.750,00

11

Για την σύνδεση του
εξοπλισμού του
φωτοβολταϊκού σταθμού, θέση
σε λειτουργία και σύνταξη
φακέλλου τεχνικής
τεκμηρίωσης.

ΑΤΗΕ
Ν8840.20
.2

ΗΛΜ52

κ.α.

1

6.000,00

6.000,00

12

Εξοπλισμός αντικεραυνικής
προστασίας και γείωσης,
φωτοβολταϊκού σταθμού
ισχύος 100 kWp.

ΑΤΗΕ
Ν9550.1.
3

ΗΛΜ45

κ.α.

1

5.000,00

5.000,00

Άθροισμα ΟΜΑΔΑΣ Β’:

167.928,00

ΟΜΑΔΑ Γ: ΛΟΙΠΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1

Αποξήλωση υφιστάμενων –
εκτός λειτουργίας ηλιακών
συλλεκτών και σωληνώσεων
αυτών

ΑΤΗΕ Ν
9467.1.1

ΗΛΜ 4

κ.α.

1

1.500,00

1.500,00

2

Επιλεκτικός ηλιακός συλλέκτης
επιφάνειας 2,0 m2 με βάση
στήριξης

ΑΤΗΕ
Ν9466.2.
1

ΗΛΜ 7

τεμ.

36

480,00

17.280,00

3

Σωλήνας πολυπροπυλενίου
(PP-R) DN25 με μόνωση
πάχους 13mm

ΑΤΗΕ
Ν8050.25
.1

ΗΛΜ 8

m

100,00

19,00

1.900,00

3

Σωλήνας πολυπροπυλενίου
(PP-R) DN40 με μόνωση
πάχους 13mm

ΑΤΗΕ
Ν8050.40
.1

ΗΛΜ 8

m

80,00

25,00

2.000,00

4

Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ)
διπλής ενέργειας,
χωρητικότητας 2.000 lt

ΑΤΗΕ
8257.2.4
ΣΧΕΤ

ΗΛΜ 26

τεμ.

2

4.700,00

9.400,00

6

Τροποποίηση υφιστάμενου
σωληνοδικτύου (με
τοποθέτηση πρόσθετων
εξαρτημάτων) για την σύνδεση
των νέων θερμαντήρων νερού

ΑΤΗΕ
8258.1.1

ΗΛΜ 8
(70%),
ΗΛΜ 11
(30%)

1

5.000,00

5.000,00

7

Δοχείο διαστολής κλειστό με
μεμβράνη χωρητικότητας 100
λίτρων

ΑΤΗΕ
8473.1.7
ΣΧΕΤ

ΗΛΜ 30

τεμ.

1

390,00

390,00

8

Δοχείο διαστολής κλειστό με
μεμβράνη, υψηλής πίεσης,
χωρητικότητας 200 λίτρων

ΗΛΜ 30

τεμ.

2

750,00

1.500,00

9

Υδραυλικό κιτ κλειστού
κυκλώματος ηλιακών

ΑΤΗΕ
Ν8473.2.
20
ΑΤΗΕ
Ν8221.1.
1

ΗΛΜ 22

τεμ.

1

1.200,00

1.200,00

κ.α

10

Καυστήρας καύσης φυσικού
αερίου, ισχύος έως 600kW.

11

Καυστήρας καύσης φυσικού
αερίου, ισχύος έως 700kW.

12

Θερμική μόνωση επιφανειών
αεραγωγών ή δοχείων με
πλάκες υαλοβάμβακα, πάχους
3cm

13

Πυράντοχο χιτώνιο διέλευσης
καλωδίων

14
15

16

Κατασκευή Δικτύου Φυσικού
Αερίου
Σύστημα τοπικού ελέγχου
κεντρικής κλιματιστικής
μονάδας (ΚΚΜ)
Σύστημα τοπικού ελέγχου
λεβήτων, ψυκτών και εγκ/σης
παραγωγής Ζεστού Νερού
Χρήσης (ΖΝΧ)

ΑΤΗΕ
Ν8455.10
.60
ΑΤΗΕ
Ν8455.10
.70

ΗΛΜ 28

τεμ.

2

4.500,00

9.000,00

ΗΛΜ 28

τεμ.

1

4.900,00

4.900,00

ΗΛΜ 40

m2

20,00

11,00

220,00

ΗΛΜ 42

τεμ

2

140,00

280,00

ΗΛΜ 5

κ.α

1

10.500,00

10.500,00

ΑΤΗΕ
Ν9920.1

ΗΛΜ 52

τεμ.

2

2.800,00

5.600,00

ΑΤΗΕ
Ν9921.1

ΗΛΜ 52

τεμ.

1

3.800,00

3.800,00

ΗΛΜ 52

τεμ.

1

1.600,00

1.600,00

ΗΛΜ 48

m

500,00

3,00

1.500,00

ΗΛΜ 48

m

1.500,00

2,50

3.750,00

ΗΛΜ 41

m

600,00

3,00

1.800,00

ΗΛΜ 52

κ.α.

1

7.000,00

7.000,00

ΗΛΜ 81

τεμ.

4

350,00

1.400,00

ΗΛΜ 85

τεμ.

4

1.900,00

7.600,00

ΗΛΜ 85

κ.α.

1

1.200,00

1.200,00

Άθροισμα ΟΜΑΔΑΣ Γ’:

100.320,00

Γενικό Άθροισμα εργασιών

309.160,50

Εργολαβικό όφελος 18%

55.648,89

Άθροισμα

364.809,39

Απρόβλεπτα 15%

54.721,41

Άθροισμα

419.530,80

ΑΤΗΕ
Ν8539.2.
1
ΑΤΗΕ
Ν8747.1.
1
ΑΤΗΕ
Ν9750.1

ΑΤΗΕ
Ν8840.30
.1
ΑΤΗΕ
Ν8777.13
.1
ΑΤΗΕ
Ν8778.13
.1

17

Ερμάριο τοποθέτησης τοπικών
ελεγκτών

18

Καλώδιο LiCY 3x1,0mm2

19

Καλώδιο OLFLEX
3(4)x1,0mm2

20

Σωλήνας προστασίας
εύκαμπτος ή σπιράλ, βαρέως
τύπου, Φ16mm

ΑΤΗΕ
Ν8732.1.
16

21

Σύστημα απομακρυσμένου
ελέγχου πλήρες

22

Κινητήρες διαφραγμάτων ΚΚΜ

23

Αντικατάσταση τριόδων
βαλβίδων ΚΚΜ

24

Συντήρηση διόδων βαλβίδων
ΚΚΜ

ΑΤΗΕ
9930.1
ΑΤΗΕ
Ν9680.10
.1
ΑΤΗΕ
Ν9650.1.
1
ΑΤΗΕ
Ν9651.2

ΛΑΜΙΑ, 29/04/2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αναθεώρηση

1.840,17

Σύνολο

421.370,97

Φ.Π.Α. 24%

101.129,03

Γενικό σύνολο

522.500,00

ΛΑΜΙΑ, 29/04/2020
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΜ. Η/Μ ΕΡΓΩΝ
ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΑΜΙΑ, 29/04/2020
Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
THEODOROS FOUNTAS
Ημερομηνία: 2020.10.27 11:29:57
EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ-ΑΔΕΙΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αρ. Μελέτης …./2020
(ανασύνταξη της 12/2018)

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΛΑΜΙΑΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 522.500,00 €
ΧΡΗΣΗ: 2020-21
ΧΡΗΜΑΤΟΔ: Π.Δ.Ε. / Ε.Τ.Π.Α.

TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ
Το έργο αφορά σε επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Χαλκιοπούλειο Κλειστό
Γυμναστήριο Λαμίας, το οποίο κατασκευάστηκε την περίοδο 1991 έως 1995 και
έκτοτε δεν έχει αναβαθμιστεί με αποτέλεσμα διάφορα, ηλεκτρομηχανολογικά κυρίως,
συστήματα του είτε να μην λειτουργούν πια καθόλου, είτε η λειτουργία τους να
κρίνεται πλέον ενεργοβόρα και μη αποδοτική.
Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής:


Αντικατάσταση της κατεστραμμένης μόνωσης τύπου αντεστραμμένου
δώματος στο νότιο και το βόρειο τμήμα του σταδίου και διαχωρισμός του
χώρου του λεβητοστασίου από το υπόλοιπο μηχανοστάσιο (Ομάδα Α’)



Εγκατάσταση επί του νότιου δώματος φωτοβολταϊκού συστήματος συνολικής
ονομαστικής ισχύος 100 kWp περίπου



Εγκατάσταση νέου ηλιοθερμικού συστήματος παραγωγής νερού χρήσης που
αποτελείται από επιλεκτικούς ηλιακούς συλλέκτες συνολικής επιφάνειας 72
τ.μ. και δύο νέους, σύγχρονους θερμαντήρες νερού (boiler) συνολικής
χωρητικότητας 4.000 lt.



Κατασκευή εγκατάστασης φυσικού αερίου για σύνδεση με το δίκτυο της
ΔΕΔΑ το οποίο διέρχεται επί της οδού Παπαμαύρου, έξω ακριβώς από την
δυτική περίφραξη του σταδίου



Αντικατάσταση των καυστήρων των τριών λεβήτων παραγωγής θερμού
νερού με νέους, φυσικού αερίου, με προοπτική σύντομα να αντικατασταθούν
και οι αντίστοιχοι λέβητες με λέβητες τεχνολογίας συμπύκνωσης.



Παρεμβάσεις στα συστήματα

ελέγχου των Κεντρικών Κλιματιστικών

Μονάδων, τα οποία βρίσκονται για περισσότερα από δέκα πέντε χρόνια
εκτός λειτουργίας: αντικατάσταση τριόδων ηλεκτροκίνητων βαλβίδων ψυχρού

- θερμού νερού και τοποθέτηση σερβοκινητήρων στα damper που ρυθμίζουν
την εισαγωγή νωπού αέρα και αντίστοιχα την απόρριψη, για δυνατότητα
αυξομείωσης της παροχής νωπού αέρα ανάλογα με τις απαιτήσεις της
εγκατάστασης, καθώς και για δυνατότητα free cooling.


Αντικατάσταση των απαρχαιωμένων και εκτός λειτουργίας συσκευών
αυτομάτου ελέγχου για τα συστήματα HVAC με νέους σύγχρονους
controllers και συστήματα, με προοπτική την ενοποίηση μεσοπρόθεσμα των
συστημάτων HVAC, Φωτισμού και Ασφαλείας σε ένα σύγχρονο κεντρικό
σύστημα διαχείρισης BMS.
Λαμία, Απρίλιος 2020
Ο Συντάξας
Θεόδωρος Φούντας
Μηχ/γος Μηχ/κος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
THEODOROS FOUNTAS
Ημερομηνία: 2020.10.27 11:32:46 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ &
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Ταχ. Δνση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού,
Ταχ. Κώδικας: 35131 Λαμία
Πληροφορίες: Κακανά Ζωή
Αρ. Τηλ.: 22313 51552
Αρ. Φαξ: 22310 22465
Email: kakana@lamia-city.gr
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων
ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού II Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 89730 του έργου
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΠΕ, με Κ.Α. 30.7325.0012
Κωδικός ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος : 20REQ006402162
Κωδικός CPV : 45000000-7 «Κατασκευαστικές εργασίες»
Δαπάνη μετά την έκπτωση χωρίς ΦΠΑ 24% : 122.948,72€ (152.456,41 € με το ΦΠΑ)

Στις 14-07-2020 διενεργήθηκε ανοικτός μειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός και με
κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής, για την κατασκευή του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 295.100,00 € (με ΦΠΑ 24%) και με όρους
διαγωνισμού όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην αρ. πρωτ. 16941/11-05-2020 διακήρυξη
και την αριθ. 7/2020 μελέτη της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Έργου, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ.
222/2020 (ΑΔΑ: Ω2ΝΜΩΛΚ-ΑΧ3) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Λαμιέων, προέβη στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των στοιχείων των προσφορών των
συμμετεχόντων και κοινοποίησε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον «Πίνακα
παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας».
Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις των όρων της Διακήρυξης και συνέταξε το από
25-09-2020 1ο Πρακτικό (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής
Προσφοράς).
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Με την αριθµ. 418/2020 (ΑΔΑ: 6Ι7ΨΩΛΚ-Ψ2Ζ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Λαμιέων, εγκρίθηκε το από 25-09-2020 Πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού και
αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος o οικονομικός φορέας «ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 158593, η οποία προσέφερε ποσοστό μέσης
τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα οκτώ και τριάντα τέσσερα τοις εκατό (48,34%) επί των
τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Με το από 14/10/2020 μήνυμα, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ,
κοινοποιήθηκε σε όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στη
δημοπρασία η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Με το από 27/10/2020 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ,
ζητήθηκε από τον προσωρινό μειοδότη η υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται
στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών σύμφωνα με
το άρθρο 4.2.α της διακήρυξης.
Με το από 02/11/2020 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ του
προσωρινού μειοδότη, υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά και συγχρόνως εμπρόθεσμα προσκομίσθηκαν και τα πρωτότυπα
δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.γ της διακήρυξης.
Μετά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή διαπίστωσε
ότι δεν υπήρχαν ελλείψεις, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) δεν είναι ψευδή ή ανακριβή, υποβλήθηκαν στο
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, είναι νόμιμα και εμπρόθεσμα και αποδεικνύουν τους
όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της
διακήρυξης δημοπρασίας.
Το σχετικό πρακτικό συντάχθηκε την 11-11-2020 από την Επιτροπή Διαγωνισμού και
υποβλήθηκε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ προς την αναθέτουσα
αρχή για έγκριση.
Μετά τα παραπάνω, προτείνεται η λήψη απόφασης για :
1.

2.

3.

Την έγκριση του από 11-11-2020 Πρακτικού ΙΙ - Ελέγχου Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 89730.
Την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση
«ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 158593 και
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα οκτώ και τριάντα τέσσερα τοις
εκατό (48,34%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Την κοινοποίηση της απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με
το άρθρο 4.2.δ της Διακήρυξης και την ανάρτηση των Δικαιολογητικών του
προσωρινού αναδόχου στο ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική
προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης.
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Το από 11-11-2020 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού
Ε.Δ.
Φ. Έργου

Η συντάξασα
ZOI KAKANA

Ο Προϊστάμενος Οδοποιίας &
Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
ZOI KAKANA
Ημερομηνία:
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
2020.11.19
SOTIRIOS RIZOS
Ημερομηνία: 2020.11.19

Ζωή Κακανά
Πολιτικός Μηχανικός

Ρίζος Σωτήριος
Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Υποδομών & Τεχνικών Έργων
Digitally signed by

AFRODITI
AFRODITI POLITOPOULOU
2020.11.19 10:18:46
POLITOPOULOU Date:
+02'00'
Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΕΡΓΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ : 89730

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 89730
Ηλεκτρονική Δημοπρασία της 14-07-2020 Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού,
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του τίτλου.
Στη Λαμία την 11-11-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. οι υπογεγραμμένοι:
α. Αναγνώστου Σωτήριος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Μακρακώμης ως Πρόεδρος,
β. Ελένη Νικολάου, Πολιτικός Μηχανικός TΕ στο Δήμο Αμφίκλειας - Ελάτειας ως μέλος,
γ. Ιωάννης Μυλωνής, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στο Δήμο Λαμιέων ως μέλος,
αποτελούντες την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» που συστάθηκε με την αριθ.
222/2020 (ΑΔΑ: Ω2ΝΜΩΛΚ-ΑΧ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων,
συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση, για την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού,
σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.
Της συνεδρίασης της Επιτροπής προηγήθηκε :
α) Το από 14/10/2020 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες > Επικοινωνία] του χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο κοινοποίησε σε όλες τις
εργοληπτικές επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στη δημοπρασία, τη με αριθ. 418/2020
(ΑΔΑ: 6Ι7ΨΩΛΚ-Ψ2Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, περί
έγκρισης του 1ου Πρακτικού και ανακήρυξης του οικονομικού φορέα: «ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ως προσωρινού μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.θ της διακήρυξης.
β) Το από 27/10/2020 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες ->
Επικοινωνία] του χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο ζητήθηκε από τον
προσωρινό μειοδότη διά του εγγράφου αριθ. 43017/27-10-2020 Δήμου Λαμιέων
(αναθέτουσα αρχή), η υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.223.10 της διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.α της διακήρυξης.
γ) Η από 02/11/2020 ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον
προσωρινό μειοδότη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες ->
Επικοινωνία], σύμφωνα με το άρθρο 4.2.β της διακήρυξης.
δ) Το από 05/11/2020 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες ->
Επικοινωνία] του χειριστή της αναθέτουσας αρχής με το οποίο διαβιβάστηκε στην Πρόεδρο
της Ε.Δ. ο φάκελος των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, και διά του αριθ.
44169/05-11-2020 εγγράφου της διαβιβάστηκαν τα φυσικά έγγραφα.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τη συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το παραπάνω από
14/10/2020 μήνυμα της αναθέτουσας αρχής, διαπίστωσε ότι ουδεμία προδικαστική προσφυγή
υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, ήτοι μέχρι 24/10/2020 κατά της
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αριθ. 418/2020 (ΑΔΑ: 6Ι7ΨΩΛΚ-Ψ2Ζ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Λαμιέων, σύμφωνα με το άρθρο 4.3. της διακήρυξης.
Εν συνεχεία, ο πρόεδρος συνδέθηκε στο σύστημα και στα στοιχεία του Α.Α. 89730
διαγωνισμού. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Ε.Δ. πιστοποίησαν ότι έχουν υποβληθεί
ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον προσωρινό μειοδότη.
Ακολούθως η Ε.Δ. αποσφράγισε και το φάκελο δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη
«ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» που υποβλήθηκε με την αρ. 44169/03-11-2020 αίτησή του,
εντός της προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, από την ηλεκτρονική υποβολή τους,
σύμφωνα με το άρθρο 4.2.γ της διακήρυξης.
Μετά τον έλεγχο όλων των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης της εργοληπτικής
επιχείρησης: «ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.223.10 της διακήρυξης δημοπρασίας, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν ελλείψεις, ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ.2 του Ν.4412/2016
δεν είναι ψευδή ή ανακριβή, υποβλήθηκαν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, είναι
νόμιμα και εμπρόθεσμα και αποδεικνύουν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής
σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης δημοπρασίας.
Συνεπώς προτείνεται η κατακύρωση της σύμβασης στην οριστική μειοδότρια εργοληπτική
επιχείρηση: «ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 158593 και
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα οκτώ και τριάντα τέσσερα τοις εκατό (48,34%)
επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού κηρύσσει το πέρας της διαδικασίας και εξουσιοδοτεί τον
Πρόεδρό της να υποβάλει το πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 89730, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του
ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία], στην Αναθέτουσα Αρχή του έργου του θέματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Λαμία, 11-11-2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Σωτήριος Αναγνώστου

1. Ελένη Νικολάου
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ELENI NIKOLAOU
Ημερομηνία: 2020.11.12 10:02:48

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOTIRIOS
ANAGNOSTOU
Ημερομηνία: 2020.11.11 18:36:47 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

2. Ιωάννης Μυλωνής
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
IOANNIS MYLONIS
Ημερομηνία: 2020.11.12
09:10:52 EET
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος : Σ. Ρίζος
Τηλ: 2231351542
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
προς
την Οικονομική Επιτροπή
ΘΕΜΑ: Τρόπος εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο : «
«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΕΡΓΩΝ Β.Α.Α»
Τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής η από 19-11-2020 εισήγηση - υπόμνημα της
Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων περί εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο:
«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ Β.Α.Α» προεκτιμώμενης αμοιβής 24.378,07
ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (KA :30.7413.0036).
Η μελέτη θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
και ειδικότερα των έργων της Β.Α.Α.
Η Τεχνική Υπηρεσία με την υπάρχουσα στελέχωση , εξοπλισμό σε όργανα και τον
υπάρχοντα φόρτο εργασίας δεν έχει την δεδομένη στιγμή την δυνατότητα εκτέλεσης της
μελέτης .
Η μελέτη θα ανατεθεί με τις διαδικασίες του άρθρου 118 / του Ν. 4412/201
4412/2016 ,
με την διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης (απευθείας ανάθεση).
Η απευθείας ανάθεση της εν λόγω μελέτης θα γίνει με την ηλεκτρονική κλήρωση σε
πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο για την κατηγορία μελετών Τοπογραφίας
(κατηγορία 16),
), από τον κατάλογο των εγγεγραμμένων μελετητών , μετά την αριθ 1855/16-12020 πρόσκληση του Δήμου.
ΠΡΟΤ ΕΊΝΕΤ ΑΙ
Η λήψη σχετικής απόφασης για :
τον Τρόπο Εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο : «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΑΠΟΤΥΠΩΣ
ΕΡΓΩΝ
Β.Α.Α» , προεκτιμώμενης
ης αμοιβής 24.378,07 € με απευθείας ανάθεση με την διαδικασία
της ηλεκτρονικής κλήρωσης του άρθρου 118 του Ν 4412/2016 .

Η Αναπλ. Προισταμένη Δ/νσης
ο συντάξας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
SOTIRIOS RIZOS

Σωτήριος Ρίζος
Τοπ. μηχ

AFRODITI
POLITOPOUL
OU

Digitally signed by
AFRODITI
POLITOPOULOU
Date: 2020.11.19
12:08:46 +02'00'

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
αρχιτ. μηχ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
& ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Προς
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς
διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΤΜΗΜΑ ΑΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4 κ.μ.), (παράταση χρόνου
ισχύος προσφοράς & εγγυητικής επιστολής συμμετοχής), προϋπολογισμού
210.800,00€ (με ΦΠΑ 24%).
Στις 30/03/2020 ήταν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, στα πλαίσια
διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΤΜΗΜΑ Α-ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4 κ.μ.),
προϋπολογισμού μελέτης 210.800,00€ (με ΦΠΑ 24%) και με όρους διαγωνισμού όπως
αυτοί περιλαμβάνονται στην με αρ.πρωτ. 9872/26-02-2020 διακήρυξη και την αρ.06/2020
μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας και εγκρίθηκαν με την αρ.
63/11-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Στις 03/04/2020 η επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε
με την αρ. 62/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προέβη στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» όλων
των συμμετεχόντων στη διαγωνιστική διαδικασία. Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα προσφορές
από τους εξής οικονομικούς φορείς: 1. Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε., (αρ.
προσφοράς169837) και 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(αρ. προσφοράς169657).
Με την αρ. 210/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής:
1. Εγκρίθηκε το από 30/04/2020 πρακτικό διαγωνισμού Ι, 2. Έγινε αποδεκτή η προσφορά
που υπέβαλλε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία:
«Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ», καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές, 3. Απορρίφθηκε η προσφορά που υπέβαλλε ο οικονομικός φορέας με την
επωνυμία: «Δ. Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.», διότι δεν είναι σύμφωνη με τους όρους
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της διακήρυξης, 4. Εγκρίθηκε η συμμετοχή στο επόμενο στάδιο του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, που αφορά στο
άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών, του οικονομικού φορέα με την επωνυμία:
«Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ».
Κατά της αρ. 210/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής δεν κατατέθηκε
προδικαστική προσφυγή.
Η εταιρεία: «Δ. Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.», κατέθεσε ενώπιον της Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας την από 11/06/2020 καταγγελία, αναφορικά με την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης της συγκεκριμένης προμήθειας. Η καταγγελία αυτή γνωστοποιήθηκε στις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων, λαμβάνοντας τον αριθμό εισόδου στο
πρωτόκολλο του Δήμου: 26962/16-07-2020.
Με την αρ. 332/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής:
1. Εγκρίθηκε το από 10/07/2020 πρακτικό διαγωνισμού ΙΙ, 2. Αναδείχθηκε ο φορέας με την
επωνυμία : «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» προσωρινός ανάδοχος για την Προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΤΜΗΜΑ Α-ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4κ.μ),
3.Εγκρίθηκε η συμμετοχή στο επόμενο στάδιο ελέγχου αποσφράγισης δικαιολογητικών
κατακύρωσης του οικονομικού φορέα με την επωνυμία : «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ».
Κατά της αρ. 332/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής δεν κατατέθηκε
προδικαστική προσφυγή.
Με το αρ. πρωτ.: 29941 ΟΙΚ/07.10.2020 έγγραφό της, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας
ζήτησε τις απόψεις των υπηρεσιών του Δήμου επί της υποβληθείσας καταγγελίας. Οι
απόψεις αυτές διατυπώθηκαν από την επιτροπή διαγωνισμού και αποστάλθηκαν στην
ανωτέρω Αρχή με το αρ. πρωτ.: 41120/26.10.2020 έγγραφο.
Το τμήμα προμηθειών-διαχείρισης αποθήκης και πάγιων περιουσιακών στοιχείων,
με το αρ. πρωτ.:33879/02-09-2020 έγγραφό του, απέστειλε στις 03/09/2020 πρόσκληση
στην εταιρεία «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ», για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα
οποία η εν λόγω εταιρεία υπέβαλε ηλεκτρονικά (μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ) και
όσα προβλέπονταν σε φυσικό φάκελο, εμπρόθεσμα.
Με το αρ. πρωτ.: 40457/13-10-2020 έγγραφο της επιτροπής διαγωνισμού
ενημερώθηκε (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), στις 13/10/2020, η εταιρεία «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ», για την
ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που ορίστηκε στις
14/10/2020 και ώρα 10:00 π.μ..
Η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς την προκαθορισμένη
ημερομηνία έγινε ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, χωρίς να
έχει ολοκληρωθεί το εν λόγω στάδιο.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.5 της διακήρυξης «Οι υποβαλλόμενες
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει
χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η ισχύς της
προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια». Στη συγκεκριμένη
περίπτωση ο χρόνος ισχύος της προσφοράς του οικονομικού φορέα «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.»
είναι μέχρι 03/12/2020.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2.1. της διακήρυξης «………………..Η
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι
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04/01/2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής».
Πράγματι ο οικονομικός φορέας «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ», που υπέβαλλε προσφορά,
εκτός των άλλων δικαιολογητικών κατέθεσε και εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία
κάλυπτε τον προβλεπόμενο χρόνο ισχύος, ήτοι μέχρι 04/01/2021. Συγκεκριμένα:
ΦΟΡΕΑΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Τράπεζα:
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ Συν Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
(055)
- Αρ. εγγυητικής: 140000012917-0/24-03-2020
- Αρ. πρωτ. εγγυητικής: 2020/14630/24-03-2020
- ποσό εγγυητικής: 1.700,00€
- χρόνος ισχύος εγγυητικής: μέχρι και την
28/02/2021
Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι μέχρι
03/12/2020, και γίνεται σαφές ότι μέχρι στις 03/12/2020, (ημερομηνία λήξης του χρόνου
ισχύος προσφορών), η διαγωνιστική διαδικασία δεν θα έχει ολοκληρωθεί. Συνεπώς και
σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει επιτακτική η ανάγκη παράτασης του χρόνου ισχύος
της προσφοράς του ανωτέρω οικονομικού φορέα, για χρονικό διάστημα 8 μηνών, ήτοι
από 04/12/2020 μέχρι 03/08/2021, με αντίστοιχη παράταση του χρόνου ισχύος της
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής μέχρι 02/09/2021.
Το ενδεχόμενο μη παράτασης του χρόνου ισχύος των προσφορών με την
προϋπόθεση να μην έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία, αποτελεί λόγο
ματαίωσης αυτής (παρ.2 ε του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016). Κάτι τέτοιο όμως θα
δημιουργούσε πολλά κι ανυπέρβλητα προβλήματα, αφού η προμήθεια ενός
αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου 4 κ.μ. αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και τη
βελτιστοποίηση λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου, προκειμένου να
ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας προς τους δημότες. Η
ανάγκη υλοποίησης της προμήθειας επιβεβαιώνεται από διάφορους παράγοντες, κυρίως
την παλαιότητα των οχημάτων του Δήμου η οποία επιφέρει
•
Επιπλέον οικονομική επιβάρυνση συντήρησης,
•
Αύξηση του χρόνου παραμονής στα συνεργεία,
•
Αύξηση κατανάλωσης καυσίμου
•
Σημαντική αύξηση εκπομπών καυσαερίων κ.λ.π. ,
καθιστώντας την υλοποίηση της προμήθειας επιτακτική.
Μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, το τμήμα προμηθειών-διαχείρισης
αποθήκης και πάγιων περιουσιακών στοιχείων με το αρ. πρωτ.46611/17-11-2020
έγγραφό του ζήτησε από τον ανωτέρω οικονομικό φορέα, σύμφωνα με την παράγραφο
2.4.5. της αρ. πρωτ.9872/26-02-2020 διακήρυξης, να παρατείνει το χρόνο ισχύος της
προσφοράς του, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, ήτοι από 04/12/2020 μέχρι
03/08/2021, με αντίστοιχη παράταση του χρόνου ισχύος της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής μέχρι 02/09/2021.
Ο οικονομικός φορέας «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ», υπέβαλλε, μέσω της διαδικτυακής
πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, την από 18/11/2020 σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής
παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς του, για χρονικό διάστημα οκτώ (8)
μηνών, ήτοι από 04/12/2020 μέχρι 03/08/2021, με αντίστοιχη παράταση του χρόνου
ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής μέχρι 02/09/2021.
Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ

-
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Στις 19/11/2020 (12:36:49 μ..μ.), το Τμήμα Προμηθειών- διαχείρισης αποθήκης
και πάγιων περιουσιακών στοιχείων, ενημέρωσε με ηλεκτρονικό μήνυμα (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)
την Επιτροπή Διαγωνισμού για τη διαδικασία που προηγήθηκε αναφορικά με την
παράταση του χρόνου ισχύος της συγκεκριμένης προσφοράς και ζήτησε από αυτή να
προχωρήσει στις περαιτέρω δικές της προβλεπόμενες ενέργειες.
Η Επιτροπή, στις 20/11/2020 προέβη στον έλεγχο της υπεύθυνης δήλωσης
και διαπίστωσε τα εξής: Ο οικονομικός φορέας «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ», κατέθεσε μέσω της
διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ (18/11/2020, 10:46:43 π.μ.) υπεύθυνη δήλωση με την
οποία αποδέχεται την παράταση χρόνου ισχύος της προσφοράς από 04/12/2020 μέχρι
03/08/2021 και αντίστοιχη παράταση του χρόνου ισχύος της εγγυητικής επιστολής μέχρι
02/09/2021. Σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εν
λόγω παράταση.
Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το από 20/11/2020
πρακτικό ΙΙΙ, διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την

προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΤΜΗΜΑ Α-ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4 κ.μ.), (Παράταση χρόνου ισχύος προσφοράς &
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής).
Μετά τα παραπάνω τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το από
20/11/2020 πρακτικό ΙΙΙ, διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού
για
την
προμήθεια:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ
ΚΑΙ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΤΜΗΜΑ ΑΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4 κ.μ.), (Παράταση χρόνου
ισχύος προσφοράς & εγγυητικής επιστολής συμμετοχής) και προτείνεται, σύμφωνα με
τις διατάξεις των παρ. 1στi &1ζ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τους όρους της διακήρυξης,
η λήψη απόφασης για:
Α. Έγκριση του από 20/11/2020 πρακτικού ΙΙΙ διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού
διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΤΜΗΜΑ
Α-ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4 κ.μ.), (Παράταση χρόνου
ισχύος προσφοράς & εγγυητικής επιστολής συμμετοχής).
Β 1. Έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς του οικονομικού φορέα
«Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» για χρονικό διάστημα οκτώ (08) μηνών, ήτοι από 04/12/2020 μέχρι
03/08/2021,
2. Έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος της αρ. 140000012917-0/24-03-2020
εγγυητικής επιστολής (αρ.πρωτ. εγγυητικής: 2020/14630/24-03-2020), της τράπεζας:
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (055),
ποσού 1.700,00€, υπέρ της εταιρείας «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ», μέχρι 02/09/2021,
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αναφορικά με τη διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΤΜΗΜΑ Α-ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4κ.μ),
προϋπολογισμού μελέτης 210.800,00€ (με ΦΠΑ 24%) και με όρους διαγωνισμού όπως
αυτοί περιλαμβάνονται στην με αρ.πρωτ. 9872/26-02-2020 διακήρυξη και την αρ.06/2020
μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας.
Η παράταση του χρόνου ισχύος της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να
προσκομιστεί από τον οικονομικό φορέα σε χρονικό διάστημα δέκα ( 10) ημερών από την
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Λαμία 20/11/2020
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
KONSTANTINOS-GEORGIOS
CHAILIS
Ημερομηνία: 2020.11.20 10:23:11
EET
Αιτία: Ο συντάκτης

Λαμία 20/11/2020

Λαμία 20/11/2020

Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
KONSTANTINOS-GEORGIOS
CHAILIS
Ημερομηνία: 2020.11.20
10:24:55 EET
Αιτία: Ο τμηματάρχης

Λαμία……………
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Λαμία……………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :


Το από 20/11/2020 πρακτικό ΙΙΙ διαγωνισμού
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Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
STAVROULA BALASI
Ημερομηνία: 2020.11.20 10:53:59 EET
Αιτία: Αναπληρώτρια Π.Ο.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τμήμα Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 21/2020
Αρ.Πρωτ.: …….….-…./……/……..

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Μηχανολογικού Εξοπλισμού
(απορριμματοφόρων κλπ)»
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 595.200,00€ (με ΦΠΑ 24%)

ΧΡΗΣΗ: 2021
Κ.Α. 62.7131.0001

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
την με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016 ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό
για την προμήθεια:

«Μηχανολογικού Εξοπλισμού (απορριμματοφόρων κλπ)»
Προϋπολογισμού 595.200,00€ με Φ.Π.Α. 24%
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
β) τους όρους της παρούσας και

καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας.
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΦΛΕΜΙΓΚ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Πόλη

ΛΑΜΙΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

35 131

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

EL644

Τηλέφωνο

22313-51045, 22313-51033

Φαξ

22313-51045

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

grprom@lamia-city.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Κων/νος Χαϊλης, Φώτιος Πατρινός

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.lamia.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Λαμιέων / Μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση /
Υποτομέας ΟΤΑ.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Ο.Τ.Α. (Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες).
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην διεύθυνση (URL): www.lamia.gr
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.lamia.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί σε 595.200,00 Ευρώ εκ των οποίων 480.000,00 Ευρώ είναι για την
προμήθεια και 115.200,00 Ευρώ είναι για Φ.Π.Α. 24%. Θα χρηματοδοτηθεί ως εξής:
α) από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», άξονας προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του
περιβάλλοντος» του Υπουργείου Εσωτερικών με ποσό 548.150,00 € του ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055.
β) Το υπόλοιπο ποσό των 47.050,00 € προέρχεται από δημοτικούς πόρους.
Η δαπάνη της προμήθειας θα υπολοιηθεί με την διαδικασία περί πολυετών υποχρεώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67
του Ν.4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/28-06-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνολικού ύψους 595.200,00 € και θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2021, βαρύνοντας τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κωδικό Εξόδων:
62.7131.0001 ως εξής:
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κωδικού

Έτος 2020

62.7131.0001

Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού
(απορριμματοφόρων κ.λ.π.) (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

0,00*

Έτος 2021
595.200,00 €

* Στο τρέχον έτος 2020 μηδέν ευρώ (0€) διότι η δαπάνη αφορά εξ ολοκλήρου το επόμενο έτος.
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Σύνολο
595.200,00 €

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι αναλυτικά τα ακόλουθα :
1. Ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, φυσικού αερίου, χωρητικότητας 12m3 με
σύστημα πλύσης κάδων.
2. Ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 4m3, φυσικού αερίου, με
δυνατότητα αδειάσματος σε μεγαλύτερο απορριμματοφόρο, το οποίο θα μπορεί να κινείται στους στενούς
δρόμους της πόλης.
3. Ένα (1) καινούργιο υδροφόρο όχημα φυσικού αερίου, 10.000 lt για πλύση οδών, μεταφορά νερού σε
απομακρυσμένα σημεία και για πυρόσβεση.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) :
34144512-0 «Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων»
34144000-8 «Αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης»
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΜΗΜΑ Α. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 12 m3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(CPV: 34144512-0)

Απορριμματοφόρο όχημα φυσικού αερίου τύπου πρέσας,
χωρητικότητας 12m3, με σύστημα πλύσης κάδων
ΤΜΗΜΑ Β. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡO ΟΧΗΜΑ 4 m3
(CPV: 34144512-0)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

190.000,00€

45.600,00€

235.600,00€

100.000,00€

24.000,00€

124.000,00€

Υδροφόρο όχημα φυσικού αερίου χωρητικότητας 10.000
λίτρων

190.000,00€

45.600,00€

235.600,00€

ΣΥΝΟΛΟ:

480.000,00€

115.200,00€

595.200,00€

1

Απορριμματοφόρο όχημα φυσικού αερίου τύπου
πρέσσας, χωρητικότητας 4m3
ΤΜΗΜΑ Γ. ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
(CPV: 34144000-8)
2

3

ΦΠΑ 24%

Προσφορές υποβάλλονται είτε για όλα, είτε για μεμονωμένα τμήματα.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 595.200,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 480.000,00€ ΦΠΑ 24%: 115.200,00€).
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην 21/2020 μελέτη που
συντάχθηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
- του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
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-

-

-

-











του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις»,
του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
του ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο
και άλλες διατάξεις»,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων
7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
του π.δ 28/2015 (Α'34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.
της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.")»
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει
την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Την υπ' αριθμ. 30292/19-04-2019 (ΑΔΑ: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την
επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
Την με αριθμ. 21/2020 μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Το με αρ. Πρωτ. 30916/13.08.2020 πρωτογενές αίτημα του Δήμου Λαμιέων για την εκτέλεση της προμήθειας, το
οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20REQ007179537.
Την αριθ. 506/17-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: «Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας /
επιτροπής αξιολόγησης διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας: «Προμήθεια Μηχανολογικού
Εξοπλισμού (απορριματοφόρων κ.τ.λ.)»
Την με αρ.πρωτ.46633/18-11-2020 Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Δαπάνης, η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:
20REQ00007668428 και ΑΔΑ: ΩΙΤ4ΩΛΚ-ΗΞΖ
Την αριθ. ………/………-………-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίσθηκαν οι όροι του
διαγωνισμού και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «Μηχανολογικού Εξοπλισμού
(απορριμματοφόρων κλπ)»
Την ανάγκη των υπηρεσιών του Δήμου για τη σχετική προμήθεια.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η …../…./2021 ημέρα ……………… και ώρα 14:00 μ.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr την
τέταρτη (4) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι την …./…./2021, ημέρα
…………………… και ώρα 10:30 π.μ.

1.6 Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις …./……/2021 στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα
ΕΣΗΔΗΣ έλαβε:
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Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: …..……..…. για το τμήμα Α
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: ……….…….. για το τμήμα Β
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: ……....…….. για το τμήμα Γ.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66
του Ν. 4412/2016 :
1. ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (Λαμία)
2. ΣΕΝΤΡΑ (Λαμία)
3. ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ (Λαμίας)
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 ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Παράλληλα, προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος.
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση (URL): www.lamia.gr, στη
διαδρομή: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ►ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Β. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση ανάθεσης των ομάδων της
προμήθειας σε περισσότερους αναδόχους η δαπάνη δημοσιεύσεων επιμερίζεται, ανά ομάδα, αναλογικά και με
βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε ομάδας. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης για μία ή περισσότερες ομάδες, η Α.Α.
αναλαμβάνει τη σχετική δαπάνη δημοσιεύσεων, που αφορά στις αντίστοιχες ομάδες.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που
έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος
Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν
την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και
κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:



η Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ: …………………………………), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: Παράρτημα Α (η
αριθ.21/2020 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας), Παράρτημα Β (Έντυπο
Οικονομική Προσφοράς), Παράρτημα Γ (Φύλλα Συμμόρφωσης) και Δ (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
[ΕΕΕΣ])



οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά



2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος κατά
περίπτωση, με:
 Την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα δια της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
 Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από την Αναθέτουσα αρχή στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων
Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» του εκάστοτε διαγωνισμού
 Την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων
Ηλεκτρονικής Προσφοράς, ο οποίος περιλαμβάνει τους (υπο)φακέλους:
 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»
 «Οικονομική Προσφορά»
 «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου»
Γενικά, η υποβολή των αποφάσεων, πρακτικών, γνωμοδοτήσεων, οι κοινοποιήσεις και οι προσκλήσεις της
Αναθέτουσας Αρχής προς τους οικονομικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία μεταξύ οικονομικών φορέων
και Αναθέτουσας Αρχής πραγματοποιούνται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος.
Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οθόνες
της διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, αποτελούν απόδειξη επικοινωνίας και
διακίνησης εγγράφων μέσω του Συστήματος.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –
διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα
το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν
έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των
προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών,
κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής μετά από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
Επίσης, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, και εφόσον η αδυναμία αυτή πιστοποιείται από την
αρμόδια Δ/νση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η Αναθέτουσα Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα
μέτρα για την τήρηση του ελαχίστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών, κυρίως με μετάθεση της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και με σχετική δημοσίευσή της, λαμβανομένου υπόψη του
χρονικού διαστήματος κατά το οποίο υφίσταται η τεχνική δυσλειτουργία του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται
η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Συγκεκριμένα επιτρέπεται η
κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή
επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη
της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..
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).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016
(Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτημέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της
παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η
εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται
η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη
της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος
I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Υποχρεούνται όμως, να λάβουν
συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για
την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 19 παρ.3 Ν.4412/16).
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη
αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 19 παρ.4 Ν.4412/16).
Οι Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων ευθύνονται εις ολόκληρον με κοινό εκπρόσωπο.
Σε περίπτωση, που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να
έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, η νέα επιχείρηση που
υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της προηγούμενης, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην
Αναθέτουσα Αρχή την επελθούσα μεταβολή και να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να
κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το ένα τοις
εκατό (1%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., ήτοι ποσού τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ
(4.800,00€), εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα
καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο τμήμα της μελέτης, που θα
συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία. Αναλυτικά το ποσό της εγγυητικής που αντιστοιχεί για κάθε τμήμα
αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα:
ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 12 m3

190.000,00

1.900,00 €

Β

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 4 m3

100.000,00

1.000,00 €

Γ

ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ

190.000,00

1.900,00 €

480.000,00

4.800,00 €

ΣΥΝΟΛΟ:

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι …./…../202…., άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένδικων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής Προστασίας ή την
έκδοση απόφασης επ’ αυτών.
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται.
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στις κάτωθι
περιπτώσεις : α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης της προσφοράς
τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία
άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης
αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει
εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της
σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα
από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για
την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται
στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται
στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία
με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους
νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση,
αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο οικονομικός φορέας 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,
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
γ) η Αναθέτουσα Αρχή 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: 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 «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.
Αν 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.
Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή
εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός
φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός
φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή,
κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.
Οι περ. α' και β' παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων
που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί
να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
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πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση,
αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν
είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1,
2.2.3.2 (γ) και 2.2.3.3 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 (αυτoκάθαρση). Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 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,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.6. 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.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της
σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα
από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες
χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών,
(οικονομικές χρήσεις 2017, 2018, 2019), τουλάχιστον διπλάσιο του προϋπολογισμού της αντίστοιχης
ομάδας/ομάδων της μελέτης χωρίς το ΦΠΑ., συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή
έναρξης των δραστηριοτήτων, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών 2017, 2018, 2019, να έχουν εκτελέσει συνολικά τουλάχιστον δύο (2)
συμβάσεις προμηθειών παρόμοιου τύπου σε ότι αφορά στην υπερκατασκευή (απορριμματοφόρα, υδροφόρα).
Στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] ο οικονομικός φορέας θα υποβάλει κατάλογο κυριότερων
παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία ιδίων ή παρομοίων οχημάτων με το αντικείμενο της
σύμβασης, με αναφορά του αντιστοίχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.
Σελίδα 13

β) να διαθέτουν ικανούς ανθρώπινους πόρους και τεχνική ικανότητα, να διαθέτουν δηλαδή κατάλληλο
εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που σχετίζεται με το αντικείμενο της σύμβασης.
β1) Θα αναφερθούν στο αντίστοιχο πεδίο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης [ΕΕΕΣ] το
εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών του οικονομικού φορέα. Ο
πίνακας θα περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, θέση στην εταιρεία και χρόνο πρόσληψης.
β2) Θα αναφερθούν στο αντίστοιχο πεδίο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης [ΕΕΕΣ] οι τίτλοι
σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του τεχνικού προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει ο οικονομικός
φορέας για την τεχνική υποστήριξη των προσφερομένων ειδών.
γ) Τα προσφερόμενα οχήματα να διαθέτουν Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή που έχει εκδοθεί
από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με την οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Η αναθέτουσα αρχή, απαιτεί την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
παραπέμποντας σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών
προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν
ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα
αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας
δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους
οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα
μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
Η αναθέτουσα αρχή, απαιτεί την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από ανεξάρτητους οργανισμούς που να
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την
περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης ή σε
άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή
διεθνή πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Η αναθέτουσα αρχή, αναγνωρίζει
ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Όταν ο οικονομικός φορέας
τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των
σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης
άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος
οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του
εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα στα αντίστοιχα πεδία του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης
[ΕΕΕΣ] ότι πληροί τις απαιτήσεις του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με τα μέτρα που λαμβάνει για την
διασφάλιση της ποιότητας και για την περιβαλλοντική διαχείριση κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης των προσφερομένων ειδών.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της
παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Δύνανται,
επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την
εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη
διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και
αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων
στην ένωση ή άλλων φορέων.
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 έως 2.2.7,
της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Δ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση,
με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις
οδηγίες του Παραρτήματος 1.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf,
αναρτώνται οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας
eΕΕΕΣ.
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό,
υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή
του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του
άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.
Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που
αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το
άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής 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.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων, επισυνάπτεται χωριστό ΕΕΕΣ με τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙ και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Συμπληρώνονται επιπρόσθετα και οι πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν το Μέρος V για κάθε έναν από τους φορείς, στις ικανότητες των
οποίων στηρίζεται. Το σύνολο των ΕΕΕΣ των τρίτων, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
συνυποβάλλονται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του φακέλου (φυσικού ή ηλεκτρονικού)
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Το/α χωριστό/ά ΕΕΕΣ θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο/α και
υπογεγραμμένο/α από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν.4412/2016. Εφόσον ο τρίτος φορέας είναι φυσικό πρόσωπο,
το χωριστό ΕΕΕΣ υπογράφεται μόνο από αυτόν.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, στις
ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται, τμήμα/τα της σύμβασης το/α οποίο/α υπερβαίνει/ουν σωρευτικά το ποσοστό
του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει χωριστά ΕΕΕΣ
όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙ και σύμφωνα
με το μέρος ΙΙΙ του ΕΕΕΣ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους. Ομοίως και στην περίπτωση μη υπέρβασης του εν
λόγω ποσοστού, οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ και του μέρους ΙΙΙ, πρέπει να
παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας με την υποβολή από
αυτούς ΕΕΕΣ. Σε όλες τις περιπτώσεις, που απαιτείται, κατά τα ανωτέρω, υποβολή ΕΕΕΣ, επισυνάπτεται χωριστό/ά
ΕΕΕΣ δεόντως συμπληρωμένο/α και υπογεγραμμένο/α από τον/υς νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του
υπεργολάβου/ων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν.4412/2016. Εφόσον ο υπεργολάβος είναι φυσικό
πρόσωπο, το χωριστό ΕΕΕΣ υπογράφεται μόνο από αυτόν.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
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δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ
του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται
στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο
τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των
παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο
μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία
διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει
τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή τους,
 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή
των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται
αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 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 2.2.3.1,
β) για την παράγραφο 2.2.3.2, όσον αφορά τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας καθώς και 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) στου οποίου οφείλει να
καταβάλει εισφορές και συγκεκριμένα:
Πιστοποιητικό,που να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε
αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, της αρμόδιας κατά
περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από
τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του
συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε περίπτωση
εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που
τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.
Για την παράγραφο 2.2.3.2, όσον αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις Πιστοποιητικό,που να είναι σε ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως
είναι ενήμεροι (τα συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς 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.
Επίσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Σελίδα 16

Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση γ, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, 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. Μέχρι να καταστεί
εφικτή η έκδοση του ανωτέρω 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 2.2.3.3 περίπτωση β’ Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, εφόσον έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό
αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο
της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, (με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά
εμφανίζονται στο taxisnet).
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1, στις
περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 2.2.3.2 και στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1, στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 2.2.3.2και
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού
αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.7 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος
XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου
το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη
καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών,
φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και των δηλωθέντων στο ΕΕΕΣ της
παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
Αντίγραφο ή απόσπασμα των δημοσιευμένων οικονομικών ισολογισμών της επιχείρησης, στην περίπτωση που η
δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, των τριών (3) ζητούμενων οικονομικών χρήσεων.
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- Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δημοσιευμένους ισολογισμούς για τρεις (3) διαχειριστικές
χρήσεις, τότε μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα ή άλλα επίσημα έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των
αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων.
- Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την
έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ήτα σχετικά επίσημα
στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.
- Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, πρέπει να υποβάλει τα ανωτέρω έγγραφα
χωριστά για καθένα από τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα
μέλη της Ένωσης αρκεί αυτές να καλύπτονται συνολικά.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί
να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 και των δηλωθέντων στο ΕΕΕΣ οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν:
α) εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης και αντίγραφο της σύμβασης που έχουν
εκδοθεί, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με
αντίγραφο των τιμολογίων πώλησης.
Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά χρονικό διάστημα μικρότερο του
ως άνω καθοριζόμενου χρονικού ορίου, υποβάλλει, τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα
αυτό.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση οικονομικών φορέων επιτρέπεται η μερική κάλυψη της
απαίτησης από κάθε μέλος της Ένωσης, αρκεί όμως συνολικά αυτή να καλύπτεται από την Ένωση.
β) Κατάσταση προσωπικού αρμόδιας αρχής ισχύουσας τόσο κατά τον χρόνο υποβολής των προσφορών όσο κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης-κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
Επιπρόσθετα τα παρακάτω αποδεικτικά μέσα θα συνοδεύουν την ως άνω κατάσταση προσωπικού:
Για περιπτώσεις εξαρτημένης σχέση εργασίας :
 Τίτλοι σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλματος για τους συγκεκριμένους τεχνίτες.
 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της σύμβασης.
Για περιπτώσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών:
 Σύμβαση ή δήλωση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ψηφιακά υπογραμμένη ή θεωρημένη για το γνήσιο
της υπογραφής των συμβαλλομένων από Αρμόδια Αρχή.
 Τίτλους σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλματος.
 Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογραμμένη ή θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από Αρμόδια Αρχή,
με την οποία θα δεσμεύονται οι παρέχοντες τις ανεξάρτητες υπηρεσίες ότι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους στον υποψήφιο ανάδοχο για όσο διάστημα διαρκεί η συμβατική υποχρέωση τεχνικής υποστήριξης των
οχημάτων.
B.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης και
συγκεκριμένα:
α) Το εργοστάσιο κατασκευής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ή νεώτερα
β) Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του οικονομικού φορέα να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ή νεώτερα
ή άλλα αποδεδειγμένα ισοδύναμά τους.
Τα ως άνω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης και να έχουν ισχύ έως
την ημερομηνία λήξης της σύμβασης και με την υποχρέωση του ανάδοχου εφόσον λήξουν κατά τη διάρκεια της
σύμβασης να ανανεωθούν.
Β.6. 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., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
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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.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης,
αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία
αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου.
Β.6.1 Εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει τη μορφή Νομικού Προσώπου (Εταιρείας) προσκομίζονται:



Για τις Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (I.K.E.) αντίγραφο του
καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς
τροποποιητικά.



Για τις Ε.Π.Ε. αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί με τα
αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2
του Ν. 4250/2014).



Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική Αρχή,
μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η
(άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του
καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του
Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους
Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση
ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.



Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής,
από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα
διοίκησης αυτού.

Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα
του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως
εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Β.6.2 Σε περίπτωση Ενώσεων οικονομικών φορέων προσκομίζονται:





Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου:
o να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία
o να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της
Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς, αν αναφέρεται κάτι τέτοιο στην προσφορά
o να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της
Ένωσης/Κοινοπραξίας
o να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο
Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής.

Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση
του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/Κοινοπραξία και στο διαγωνισμό.
Β.6.3 Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται:





Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και των εγγράφων από τα
οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόμενων
κανόνων δημοσιότητας, ως προς ότι αφορά την ίδρυση και τις μεταβολές αυτού, καθώς και, συμπληρωματικά,
για τα Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης
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συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως
προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας και,
Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να
προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε
ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016,
μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που
εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής
επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα
στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με
την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως,
σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Η ως άνω δέσμευση θα προκύπτει συγκεκριμένα
από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται.
Β.10. 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 (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE),
οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 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) 32
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.
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με
τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο
Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των
άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.



2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
ποιότητας-τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
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Α. Απορριμματοφόρο τύπου πρέσσα 12 m3, με σύστημα πλύσης κάδων
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Κν
Κ1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (Κν)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟ – ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Ωφέλιμο Φορτίο

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
σν (%)
(σ ν* Κν)

100-120

6,00

Κ2

Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα,
Εκπομπή καυσαερίων

100-120

5,00

Κ3

Σύστημα μετάδοσης κίνησης

100-120

4,00

Κ4

Σύστημα πέδησης

100-120

4,00

Κ5

Σύστημα αναρτήσεων

100-120

4,00

Κ6

Καμπίνα οδήγησης

100-120

4,00

Κ7

Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός

100-120

3,00

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Κ8

Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας υλικά και τρόπος κατασκευής

100-120

10,00

Κ9

Υδραυλικό σύστημα – αντλία χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστημα –
ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου

100-120

9,00

Κ10

Ανυψωτικό σύστημα κάδων

100-120

5,00

Κ11

Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο
φορτίο απορριμμάτων

100-120

10,00

Κ12

Σύστημα πλύσης κάδων

100-120

6,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
Κ13

Εκπαίδευση προσωπικού

100-120

5,00

Κ14

Εγγύηση καλής λειτουργίας αντισκωριακή προστασία

100-120

10,00

Κ15

Εξυπηρέτηση μετά την πώλησηΤεχνική υποστήριξη- Χρόνος
παράδοσης ζητούμενων
ανταλλακτικών – Χρόνος
ανταπόκρισης συνεργείου – Χρόνος
αποκατάστασης

100-120

10,00

Κ16

Χρόνος παράδοσης

100-120

5,00

Άθροισμα βαθμολογίας κριτηρίων
100,00 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Uj =
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Β. Απορριμματοφόρο τύπου πρέσσα 4 m3
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Κν

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (Κν)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
σν (%)
(σ ν* Κν)

ΠΛΑΙΣΙΟ
Κ1

Ωφέλιμο Φορτίο

100-120

6,00

Κ2

Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα,
Εκπομπή καυσαερίων

100-120

5,00

Κ3

Σύστημα μετάδοσης κίνησης

100-120

4,00

Κ4

Σύστημα πέδησης

100-120

4,00

Κ5

Σύστημα αναρτήσεων

100-120

4,00

Κ6

Καμπίνα οδήγησης

100-120

4,00

Κ7

Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός

100-120

3,00

Κ8

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας υλικά και τρόπος κατασκευής

100-120

10,00

Κ9

Υδραυλικό σύστημα – αντλία χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστημα

100-120

10,00

Κ10

Ανυψωτικό σύστημα κάδων

100-120

6,00

Κ11

Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο
φορτίο απορριμμάτων

100-120

10,00

Κ12

Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός

100-120

4,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
Κ13

Εκπαίδευση προσωπικού

100-120

5,00

Κ14

Εγγύηση καλής λειτουργίας αντισκωριακή προστασία
Εξυπηρέτηση μετά την πώλησηΤεχνική υποστήριξη- Χρόνος
παράδοσης ζητούμενων
ανταλλακτικών – Χρόνος
ανταπόκρισης συνεργείου – Χρόνος
αποκατάστασης

100-120

10,00

100-120

10,00

100-120

5,00

Κ15

Κ16

Χρόνος παράδοσης

Άθροισμα βαθμολογίας κριτηρίων
100,00 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Uj =
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Γ. Υδροφόρο όχημα χωρητικότητας 10.000 λίτρων
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Κν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (Κν)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
σν (%)
(σ ν* Κν)

ΠΛΑΙΣΙΟ
Κ1

Ωφέλιμο Φορτίο

100-120

6,00

Κ2

Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα,
Εκπομπή καυσαερίων

100-120

5,00

Κ3

Σύστημα μετάδοσης κίνησης

100-120

4,00

Κ4

Σύστημα πέδησης

100-120

4,00

Κ5

Σύστημα αναρτήσεων

100-120

4,00

Κ6

Καμπίνα οδήγησης

100-120

4,00

Κ7

Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός

100-120

3,00

Κ8

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Δεξαμενή νερού - υλικά και τρόπος
κατασκευής

100-120

10,00

Κ9

Υδραυλικό σύστημα – χειριστήρια
- ηλεκτρικό σύστημα

100-120

10,00

Κ10

Αντλίες νερού

100-120

6,00

Κ11

Συστήματα πλύσης

100-120

10,00

Κ12

Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός

100-120

4,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
Κ13

Εκπαίδευση προσωπικού

100-120

5,00

Κ14

Εγγύηση καλής λειτουργίας αντισκωριακή προστασία
Εξυπηρέτηση μετά την πώλησηΤεχνική υποστήριξη- Χρόνος
παράδοσης ζητούμενων
ανταλλακτικών – Χρόνος
ανταπόκρισης συνεργείου – Χρόνος
αποκατάστασης

100-120

10,00

100-120

10,00

100-120

5,00

Κ15

Κ16

Χρόνος παράδοσης

Άθροισμα βαθμολογίας κριτηρίων
100,00 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Uj =

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται
ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι
απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η βαθμολόγηση πρέπει
να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία, και την
λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.
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Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας
επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
Uj = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν, όπου
J=1, 2, 3 ……
o αριθμός προσφερόντων
ν=1, 2, 3 …..
ο αριθμός κριτηρίων
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της
προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα
με τον τύπο που ακολουθεί.

Λ

=

Προσφερθείσα τιμή
Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α της Διακήρυξης, για το σύνολο
της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη
(άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως
άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά
που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα
αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις
περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα
προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του
ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της
συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά
του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16.
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την
οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf
(το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές
και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι
οικονομικούς φορείς επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και
οικονομική προσφορά).
Εκτός της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης, οι φορείς υποβάλλουν συμπληρωμένα και ψηφιακά υπογεγραμμένα τα
Παραρτήματα Β (Οικονομική Προσφορά) και Γ (Ερωτηματολόγιο).
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως
περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών,
χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία
υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό
φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, (Δήμος Λαμιέων, Γραφείο
Πρωτοκόλλου, Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, Τ.Κ. 35131, Λαμία κατά τις εργάσιμες ώρες), σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται
σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια
και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Στον σφραγισμένο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
β) η φράση «Στοιχεία Ηλεκτρονικής Προσφοράς»,
γ) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής,
δ) ο τίτλος της προκήρυξης σύμβασης και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/16)
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και ο οποίος θα περιλαμβάνει:
1) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος πρέπει να περιέχει τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.4.3.1 της παρούσης έγγραφα.
2) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα πρέπει να περιέχει όλα τα
απαιτούμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 2.4.3.2 της παρούσας στοιχεία.
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. Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML
και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα Δ).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται όπως αυτό έχει οριστεί από την αναθέτουσα αρχή στη διακήρυξη σε μορφή pdf
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 79 και 79Α του ν. 4412/16 και τη διακήρυξη.
Ειδικότερα για τη σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να
εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και
αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής: Το αρχείο PDF παράγεται
έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε
εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του
χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε
φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή
διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του διαγωνισμού, οι
οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα
τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις
σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το
υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό.
β) εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της
παρούσας διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής
έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα
που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Α της Διακήρυξης,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα
έγγραφα, prospectusκαι δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων
ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας
σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Ως αναπόσπαστο τμήμα της Τεχνικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν:
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος με ψηφιακή
υπογραφή, στην οποία θα δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
Σελίδα 26

λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αρ. 21/2020 μελέτη της Δ/νσης
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και την παρούσα διακήρυξη.
2. Πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους στην Ελληνική γλώσσα με βάση την υπ’ αρ.21/2020 μελέτη της
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. Θα συνοδεύεται από εικόνες (prospectus) και πλήρως
αναλυτικά τεχνικά σχέδια (τα εμπορικά – τεχνικά φυλλάδια – εγχειρίδια, μπορούν να είναι στη Αγγλική μόνο
γλώσσα, χωρίς επίσημη μετάφραση).
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος με ψηφιακή
υπογραφή, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα ότι το μηχάνημα έργου θα προσκομισθεί
με την παράδοση Έγκριση Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας
2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του
οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις καθώς και με πινακίδες κυκλοφορίας ώστε να είναι
δυνατή η άμεση χρήση του από το Δήμο Λαμιέων.
4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος με ψηφιακή
υπογραφή, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα ότι θα προσκομίσει Δήλωση Συμμόρφωσης
ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή). Ειδικά για τα
απορριμματοφόρα η Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ θα συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το
άρθρο 12.3.β ή 12.3.γ (IX παράρτημα) της οδηγίας 2006/42/ΕΚ πρωτοτύπου όμοιο με το προσφερόμενο είδος
από διεθνώς Διαπιστευμένο Φορέα, με το οποίο να προκύπτει και η συμμόρφωση του προσφερόμενου
οχήματος με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα.
5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος με ψηφιακή
υπογραφή, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα: ότι παρέχει ολική εγγύησης καλής
λειτουργίας τουλάχιστον για 2 έτη για το πλήρες όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα
σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την
αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό).
6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος με ψηφιακή
υπογραφή, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα ότι παρέχει εγγύηση αντισκωριακής
προστασίας τουλάχιστον 3 έτη.
7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος με ψηφιακή
υπογραφή, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα ότι θα παρέχει ανταλλακτικά τουλάχιστον
για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10
ημέρες.
8. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με ψηφιακή υπογραφή του νόμιμου
εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο θα
κατασκευαστούν τα υλικά, (για την περίπτωση που μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα κατασκευαστεί από τον
διαγωνιζόμενο, η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίσιο), στην οποία θα δηλώνει ότι:
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον
διαγωνιζόμενο.
β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο.
γ) θα καλύψει τον Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί. (Αφορά στα
απορριμματοφόρα)
9. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος με ψηφιακή
υπογραφή, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα για την ανταπόκριση του συνεργείου
συντήρησης / αποκατάστασης (όταν το όχημα βρίσκεται εντός της εγγύησης) η οποία θα γίνεται το πολύ εντός
δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ
εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών.
10. Άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα (ή το νόμιμο απαλλακτικό) καθώς και θεωρημένη
κατάσταση προσωπικού από την οποία να προκύπτει/αιτιολογείται η επάρκεια τεχνικού και επιστημονικού
προσωπικού.
11. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος, στην οποία ο
οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα για διάθεση ή μη, κινητού συνεργείου για την επί τόπου τεχνική
υποστήριξη των ειδών του Δήμου για την πλήρη αποκατάσταση των βλαβών.
12. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος με ψηφιακή
υπογραφή, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα για την υλοποίηση προγράμματος
εκπαίδευσης των εργατών, χειριστών του Δήμου Λαμιέων για το χειρισμό και συντήρηση του προσφερόμενου
εξοπλισμού. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός
εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).
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13. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος με ψηφιακή
υπογραφή, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα για την παροχή των απαραίτητων εντύπων
για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του οχήματος σε δύο σειρές για τον κινητήρα, πλαίσιο και
υπερκατασκευή στην Ελληνική ή στην Αγγλική Γλώσσα (κατά προτίμηση στην Ελληνική) και βιβλία
ανταλλακτικών επίσης για τον κινητήρα, πλαίσιο και υπερκατασκευή (κατάλογο ανταλλακτικών με κωδικούς).
14. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος με ψηφιακή
υπογραφή, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα τον χρόνο παράδοσης, στον οποίο δεν
συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος έκδοσης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας.
15. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος με ψηφιακή
υπογραφή, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε
οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων
από αρμόδια υπηρεσία κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
16. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος με ψηφιακή
υπογραφή, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα ότι εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή, εντός 10 ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επιδείξουν ίδιο
δείγμα του προσφερομένου είδους σε τόπο που θα υποδείξουν. Τα έξοδα μεταφοράς της επιτροπής εφόσον
απαιτηθεί βαραίνουν τους υποψήφιους προμηθευτές.
17. Συμπληρωμένα τα Φύλλα Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Γ’.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού
φορέα (Προμηθευτή). Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονομική Προσφορά».
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, όπως ορίζεται
κατωτέρω:
Α. Τιμές
Η τιμή του προς προμήθεια είδους δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα, σύμφωνα με τις ενδεικτικές τιμές, όπως αυτές
έχουν καθορισθεί στο Παράρτημα Α της παρούσας, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο
Παράρτημα Β της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς
του συστήματος, οι συμμετέχοντες σε κάθε κατηγορία θα συμπληρώσουν την τιμή προσφοράς με δύο (2) δεκαδικά
ψηφία.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το
σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Ως
απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα
αρχή στο κεφάλαιο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του Παραρτήματος Α της παρούσας διακήρυξης.
Πέραν της ως άνω υποβολής, ο προσφέρων επισυνάπτει ηλεκτρονικά στον εν λόγω (υπο)φάκελο «Οικονομική
Προσφορά» επιπλέον του ανωτέρω αρχείου, επίσης ομοίως και επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο
και σε μορφή αρχείου .pdf, το έντυπο οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα Β) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας διακήρυξης.
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Τα εν λόγω έντυπα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευτούν σε επεξεργάσιμη μορφή .doc, από το Σύστημα.
Επισημαίνονται σχετικά με την συμπλήρωση των εν λόγω εντύπων, τα κάτωθι:
 Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου και να
υπογράφεται ηλεκτρονικά από:
α) τον ίδιο τον προμηθευτή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και
γ) σε περίπτωση κοινοπραξίας, από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο.
 Αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες η Προσφερόμενη Τιμή (Π.Τ.) στην ηλεκτρονική φόρμα
του Συστήματος, διαφέρει από αυτή που προκύπτει από την εφαρμογή της ελεύθερης συμπλήρωσης του
έντυπου προσφοράς το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν
από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της
διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η
συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα
αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον,
να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους είτε όχι.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε
κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής
προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο
φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος
προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την
συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της
παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ). η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός
αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ’ της παρούσας (περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν.
4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής
(Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την
τέταρτη (4) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:30 π.μ.
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που
θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της
παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με
την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα
ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς
τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του
οργάνου. Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και
βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους όρους της παρούσας,
ενώ συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις
των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο
πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην
αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» επικυρώνονται με
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της εν λόγω
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που
δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν και
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία
προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την
Σελίδα 30

αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη
διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής
σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των
προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω απόφαση.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή
περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής
προσφοράς.
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. Επισημαίνεται ότι τα
αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω απόφαση.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκδίδεται μια
απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής,
Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά
κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του
συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί
να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο
2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων
2.2.4-2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94).Ειδικά 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 και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (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 παρατείνει την προθεσμία
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες
αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο
κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων
των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των
παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού ανάδοχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν μετο Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω
δικαιολογητικών ή
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4-2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής
επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις
οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις
παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα
ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης.
Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες.
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:
ποσοστό15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.
Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη
αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας μέρος του αντικειμένου της σύμβασης σε τρίτους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.4 της παρούσας, οι
υπεργολάβοι φορείς υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής τις
παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με
την απόφαση κατακύρωσης. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί του Πρακτικού εντός προθεσμίας δέκα (10)
εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού Πρακτικού.
Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις ή
απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις.
Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσμιών δεν συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την
επόμενη παράγραφο 3.4.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της
απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη
η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης
αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης
προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του
ν.4412/2016,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του
ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην
περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου
ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την
αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
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Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον
ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις
είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό
χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του
και ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3.2 της παρούσας διακήρυξης, για τον 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, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση
της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά
πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα
μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε
(15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης
παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PortableDocumentFormat (PDF), το οποίο
φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ
του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της
με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε
περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί
ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το
άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης στις ακόλουθες περιπτώσεις: α)
όταν δεν απαιτείται προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, β) αν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν
υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α’ του πρώτου
εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου
εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών
της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. H Α.Ε.Π.Π.
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επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως
όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10)
ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της
συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε
(5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή
παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την
ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και
η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ
και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον
έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της
αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας
σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης,
για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του
Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Σελίδα 34

4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας)
4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β)
του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα
πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά εξήντα (60)
ημέρες. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται το
συμφωνητικό. Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με το φορέα που τις έχει εκδώσει προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά της.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης
προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής
αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.1.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας
Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους για το πλήρες όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα
προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του
Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό
χειρισμό).
Για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας (ή
διατήρησης), ο Ανάδοχος υποχρεούται με την οριστική παραλαβή, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής
Λειτουργίας το ύψος της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό δύο (2%) της συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.
Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο
της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, των οποίων ο ανάδοχος
έλαβε γνώση και δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοιά τους, οι όροι της παρούσας διακήρυξης με τα παραρτήματά της,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε ασάφειας της παρούσας διακήρυξης υπερισχύει ο Ν. 4412/2016. Τούτο ισχύει και σε περίπτωση που
διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με τον Ν. 4412/2016.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
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4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του
όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’
όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του
άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την
αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών
(ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105
του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά
μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου
έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν
στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί
στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση
διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε
άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση
του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει
στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον
το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης.
Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, επαληθεύει
τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την αντικατάστασή του,
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης
της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που
θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της
σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από
τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο
πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

4.7 Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Η προμήθεια παραδόθηκε στο σύνολό της.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκε η
σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα διακήρυξη.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή
των ειδών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 107 παρ. 34 και 35 του Ν. 4497/2017 και ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ειδικότερα για την
πληρωμή του συμβατικού τιμήματος απαιτούνται:
- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή σε περίπτωση
αυτοδίκαιης παραλαβής αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.
4412/2016.
- Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα
- Δελτία αποστολής τα οποία θα εκδίδονται με κάθε παράδοση ειδών
- Αντίστοιχο με τα δελτία αποστολής τιμολόγιο εις τριπλούν
- Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
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 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο
όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6
του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών,
καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.
4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της αρχικής
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ.
3 του ν. 4412/2016), ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'.
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β΄).
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί
του καθαρού ποσού.
Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων ή/και φόρου
εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της Διακήρυξης καθώς και
της Σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 6.1.1 της παρούσας.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και
να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από
τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ.
Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το
οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της
ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων
5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών
υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών
από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της
προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής.
Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή,
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο
της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας,
στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν.
4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Συγγραφής
Υποχρεώσεων (Παράρτημα Α). Ειδικότερα:
Τα προς προμήθεια είδη, θα παραδοθούν στην έδρα της Υπηρεσίας, στο Δημοτικό Αμαξοστάσιο, με ευθύνη και
δαπάνη του προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις, βαρύνουν τον
προμηθευτή. Επίσης τα οχήματα θα παραδοθούν με πινακίδες κυκλοφορίας, η έκδοση των οποίων (κόστος και
ενέργειες) θα πραγματοποιηθεί και θα βαρύνει τον Προμηθευτή.
Η παράδοση των οχημάτων θα γίνει το αργότερο εντός πέντε (5) μηνών (Εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου), από
την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών 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.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί έγκαιρα, σύμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της
Συγγραφής Υποχρεώσεων (Παράρτημα Α), την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των
υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην
υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω
νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών θα πραγματοποιηθεί με
μακροσκοπικό έλεγχο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παράδοση των ειδών. Το κόστος της διενέργειας των
ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικόπαραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν.
4412/16.Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που
πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του
άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί
με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες
επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής
εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.Το αποτέλεσμα της κατ’
έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει
παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους
καθοριζόμενους χρόνους όπως αυτοί προκύπτουν από τα οριζόμενα στο άρθρο 12της Συγγραφής Υποχρεώσεων
(Παράρτημα Α).
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με
κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό
προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του
υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
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Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται
οι προβλεπόμενοι από την 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 που δεν
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του
ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν
από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού
ελέγχου στο εξωτερικό
Δεν προβλέπονται

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση
του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται
ως
εκπρόθεσμος
και
υπόκειται
σε
κυρώσεις
λόγω
εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον
έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε
προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, εφόσον απαιτηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή, εντός 10 ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να επιδείξουν
δείγμα των προσφερομένων οχημάτων.

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της
προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη
συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές
προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα αρχή
προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την
εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης
την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω επιτροπή
συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την
συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του
αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής
λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο.

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής
Δεν προβλέπεται.
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6.8 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει
μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ,
περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση,
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται,
ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει
τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να
του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

Σελίδα 41

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Μελέτη 21/2020 Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ –Φύλλα Συμμόρφωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ - ESPD)
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών - Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια: «Μηχανολογικού
Εξοπλισμού (απορριμματοφόρων κλπ)», προϋπ. 595.200,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)
Π ρ ο ς
την Οικονομική Επιτροπή
Προτείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της
παρ. 1στ i & ζ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, η λήψη απόφασης
για:
Α. την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια:
«Μηχανολογικού Εξοπλισμού (απορριμματοφόρων κλπ)» , προϋπολογισμού 595.200,00€ με Φ.Π.Α.
24% με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
Β. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αρ.21/2020 μελέτης που συντάχθηκε από τη Δ/νση
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για την προμήθεια: «Μηχανολογικού
Εξοπλισμού (απορριμματοφόρων κλπ)»
Γ. την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για
την προμήθεια: «Μηχανολογικού Εξοπλισμού (απορριμματοφόρων κλπ)»

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
FOTIOS PATRINOS
Ημερομηνία: 2020.11.18
11:24:32 EET

Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από STAVROULA

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
BALASI
KONSTANTINOS-GEORGIOS CHAILIS
Ημερομηνία: 2020.11.18 12:35:56 EET
Ημερομηνία: 2020.11.18 12:09:24 EET Αιτία: Αναπληρώτρια Π.Ο.Υ.
Αιτία: Ο τμηματάρχης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Λαμία, …./…../………..
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ
21/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τμήμα Κίνησης – Συντήρησης
Οχημάτων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(απορριμματοφόρων κλπ)
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
α. Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα φυσικού αερίου τύπου πρέσας
χωρητικότητας 12 m3 με σύστημα πλύσης κάδων
β. Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα φυσικού αερίου τύπου πρέσας
χωρητικότητας 4 m3
γ. Ένα (1) υδροφόρο όχημα 10.000 Lt

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 595.200,00€ (με ΦΠΑ 24%)
CPV: 34144512-0, 34144000-8
Κ.Α. 62.7131.0001
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
1. Τεχνική Έκθεση
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης
3. Τεχνικές Προδιαγραφές
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Υπόδειγμα εντύπου Οικονομικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Φύλλα Συμμόρφωσης

ΛΑΜΙΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τμήμα Κίνησης-Συντήρησης
Οχημάτων
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/2020
Κ.Α. 62.7131.0001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(απορριμματοφόρων
κλπ)
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 595.200,00 €
(με ΦΠΑ 24%)
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,
ΔΗΜ.ΠΟΡΟΙ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια καινούριων απορριμματοφόρων και
υδροφόρας, για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι
παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας προς τους δημότες.
Τα προς προμήθεια είδη είναι αναλυτικά τα ακόλουθα:
Α. Ένα (1) καινούριο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 12m3 με
σύστημα πλύσης κάδων
Β. Ένα (1) καινούριο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 4m3 με
δυνατότητα αδειάσματος σε μεγαλύτερο απορριμματοφόρο, το οποίο θα μπορεί να
κινείται στους στενούς δρόμους της πόλης
Γ. Μια (1) καινούρια υδροφόρα 10.000 lt για πλύση οδών, μεταφορά νερού σε
απομακρυσμένα σημεία και για πυρόσβεση.
Όλα τα οχήματα θα φέρουν κινητήρες φυσικού αερίου ώστε αφενός να μειωθεί το
λειτουργικό κόστος της Υπηρεσίας καθαριότητας, αφετέρου να μειωθεί το ενεργειακό
αποτύπωμα του Δήμου.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί µε την διαδικασία του Ανοικτού,
Διεθνή, Δημόσιου, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, στο πλαίσιο του άρθρου 27 «Ανοικτή
διαδικασία (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι, η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς - τιμής, σύμφωνα με το άρθρο
86 παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/2016.
Αύγουστος 2020
Η συντάξασα
Ελένη Ακρίβου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
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2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

190.000,00

190.000,00

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΤΜΗΜΑ Α. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 12 m3
1

Απορριμματοφόρο όχημα φυσικού
αερίου τύπου πρέσας χωρητικότητας
12m3 με σύστημα πλύσης κάδων

ΤΕΜ.

1

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α

190.000,00

ΦΠΑ 24% Α

45.600,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α)

235.600,00

ΤΜΗΜΑ B. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡO ΟΧΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 4 m3
2

Απορριμματοφόρο όχημα φυσικού
αερίου τύπου πρέσας χωρητικότητας
4m3

ΤΕΜ.

1

100.000,00

100.000,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β

100.000,00

ΦΠΑ 24% Β

24.000,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Β)

124.000,00

ΤΜΗΜΑ Γ. ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
3

Υδροφόρο όχημα φυσικού αερίου
χωρητικότητας 10.000 λίτρων

ΤΕΜ.

1

190.000,00

190.000,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ

190.000,00

ΦΠΑ 24% Γ

45.600,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Γ)

235.600,00
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ( Α + Β + Γ)

480.000,00

Φ.Π.Α. 24% (Α+Β+Γ)

115.200,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

595.200,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΑΜΙΑ 10.08.2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΑΜΙΑ 10.08.2020
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ελένη Ακρίβου
Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ

Αγγελική Μακρυγιάννη
Μηχ/γος Μηχ/κος ΠΕ/Α’
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3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ακολουθούν κατά είδος οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές. Όλες οι απαιτήσεις των
τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης
θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με την λέξη
«περίπου», επιτρέπεται αρνητική απόκλιση έως και 5%, ενώ επιτρέπεται οποιαδήποτε
θετική απόκλιση, η οποία όμως είναι προς όφελος της υπηρεσίας

3.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Α. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 12 m3 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ
Α.1) Γενικές απαιτήσεις
Τα προσφερόμενα οχήματα φυσικού αερίου (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η
υπερκατασκευή) να είναι απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης
κατασκευής.
Να δοθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή
στην Αγγλική, των προσφερόμενων πλαισίων των οχημάτων, όπου θα φαίνονται τα
τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών.
Α.2) Πλαίσιο οχήματος
Το απορριμματοφόρο όχημα να αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο φυσικού αερίου
κατάλληλο για κατασκευή απορριμματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά
απορριμμάτων).
Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2.
Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι περίπου 16tn. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο
πρέπει να προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων ή των
αντιπροσώπων τους , όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου με την καμπίνα
οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων από
όμοιο κατάλογο ή περιγραφή του κατασκευαστή της.
Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και
θα αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό
γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20%
μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεπομένου. Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός
4

Η ικανότητα του πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων θα είναι
τουλάχιστον 4,2tn. Ως ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που μένει
μετά την από το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους,
στο οποίο περιλαμβάνεται η καμπίνα οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και δυο
εργάτες), το βάρος του καυσίμου, του λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός
τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κενή απορριμμάτων υπερκατασκευή με το
μηχανισμό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήματος).
Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν
τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία
που θα καθορίσει ο Δήμος.
Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα :
-Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου.
-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς.
-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ
-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
-Τρίγωνο βλαβών
-Ταχογράφο
-Βιβλία συντήρησης και επισκευής
-Βιβλίο ανταλλακτικών.
Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.,
θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα
ως και ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό.
Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση
ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας
κυκλοφορίας
Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν
απαραίτητα και μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία
και πληροφορίες:









Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος
Μεταξόνιο
Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο)
Βάρη πλαισίου
Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT)
Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού.
Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο
Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα.

Α.3) Κινητήρας
Ο κινητήρας θα είναι φυσικού αερίου, τετράχρονος υδρόψυκτος, από τους γνωστούς
σε κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, τουλάχιστον
6/κύλινδρος, υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης,
μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον 200Hp και
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ροπής 750Nm. Θα διαθέτει στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo). Ο κυβισμός του
κινητήρα θα είναι περίπου 6.000cc.
Να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και της ροπής στρέψεως
σε σχέση με τον αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή), καθώς
και οι καμπύλες οικονομίας καυσίμου. Είναι επιθυμητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το
δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει
επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών.
Ο κινητήρας με τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόμενο πλαίσιο θα διαθέτει
δευτερεύον σύστημα πέδησης «μηχανόφρενο» το οποίο θα υποβοηθά το κυρίως
σύστημα πέδησης του οχήματος. Με το σύστημα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά
την οδήγηση σε κεκλιμένο έδαφος και θα βελτιώνεται ο έλεγχος του οχήματος με
πλήρες φορτίο.
Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: .
 Τύπος και κατασκευαστής
 Η πραγματική ισχύς , στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας.
 Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του.
 Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε
σχέση με τον αριθμό των στροφών.
 Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος).
 Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός
Α.4) Σύστημα μετάδοσης
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι πλήρως αυτόματο με μετατροπέα ροπής και θα
διαθέτει τουλάχιστον 5 ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μία (1) οπισθοπορείας.
Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να
γίνεται διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων.
Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να
με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 20% και συντελεστή τριβής 0,60 και θα
περιλαμβάνει διάταξη κλειδώματος του διαφορικού στον πίσω άξονα, για υψηλή
πρόσφυση κατά την εκκίνηση σε αντίξοες συνθήκες (π.χ. ολισθηρό υπέδαφος,
χειμερινές συνθήκες οδοστρώματος κλπ.) με αποτέλεσμα την υψηλή οδηγική
συμπεριφορά και κυκλοφορικά ασφάλεια κατά τις διαδρομές σε μη ασφαλτοστρωμένους
δρόμους.
Α.5) Σύστημα πέδησης
Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει
σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.), σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης
ανάλογα με το φορτίο, στον πίσω άξονα, καθώς και σύστημα για την βελτίωση της
ισχύος πέδησης ανάλογα το φορτίο EBD (Electronic Brakeforce Distribution) ή σύστημα
αντίστοιχου τύπου. Το όχημα επίσης θα διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου
σταθεροποίησης (Electronic Stability System – ESP).
To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς,
δισκόφρενα, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία
1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά
του. Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί
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στους πίσω τροχούς του οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια
πίεσης αέρα) τότε το όχημα θα ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα
περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
Α.6) Σύστημα διεύθυνσης
Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική
υποβοήθηση σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής.
Tο τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη
θέση για βολική επιβίβαση και αποβίβαση.
Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να
είναι η ελάχιστη δυνατή.
Α.7) Άξονες – αναρτήσεις
Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Ο τύπος της ανάρτησης του εμπρόσθιου και πίσω
άξονα θα είναι χαλύβδινες με παραβολικά ελατήρια . Να δοθεί ο τύπος, ο
κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων.
Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας θα
πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες
κίνησης. Ο κινητήριος πίσω άξονας κατά προτίμηση να είναι εφοδιασμένος με σύστημα
ASR, που αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους τροχούς σε περίπτωση μειωμένης
πρόσφυσης.
Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς
αεροθάλαμο (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία
2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους
κανονισμούς ETRTO.
Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο
περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων,
εργαλείων, ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το
μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο.
Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων,
αναρτήσεων και ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη
τροποποίηση αυτής).
Α.8) Καμπίνα οδήγησης
Η καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τύπου και τύπου καμπίνας ημέρας και να εδράζεται
επί του πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος.
Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και
θα προσφέρει άνεση στον οδηγό χάρη, με ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών
σημείων. Το όχημα θα διαθέτει θέση για τον οδηγό και δύο (2) συνοδηγούς.
θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα
από γυαλί SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με
επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο
τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα,
σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινομένου
φρέσκου αέρα, aircondition, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση
μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου.
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Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία
που θα καθορίσει η υπηρεσία.
Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.,
θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα.
Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση
ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας
κυκλοφορίας.
Α.9) Χρωματισμός
Εξωτερικά το απορριμματοφόρο να είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό
σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και
αστάρωμα των επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα
ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα
χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος.
Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται
από έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες
επιγραφές θα καθορίζονται κατά την υπογραφή της τελικής σύμβασης σε εύλογο
χρονικό διάστημα και τις οποίες ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε
αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος.
Α.10) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ
Α.10.1) Γενικά:
Η υπερκατασκευή θα είναι με με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας. Ο ωφέλιμος
όγκος σε συμπιεσμένα απορρίμματα θα είναι τουλάχιστον 12m3. θα είναι κατάλληλη για
φόρτωση απορριμμάτων συσκευασμένων σε πλαστικούς σάκους, σε χαρτοκιβώτια ή
ξυλοκιβώτια και για απορρίμματα χωρίς συσκευασία που θα φορτώνονται με φτυάρι
κ.λπ. θα είναι κλειστού τύπου για την αθέατη αλλά και υγιεινή μεταφορά των
απορριμμάτων
Ο χρόνος αυτόματου κύκλου εκκένωσης των κάδων θα είναι μικρότερος από 1min. Να
αναφερθεί ο χρόνος εκκένωσης της υπερκατασκευής. Το ύψος χειρονακτικής
αποκομιδής απορριμμάτων (από οριζόντιο έδαφος), σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό
Πρότυπο ΕΝ 1501 θα είναι τουλάχιστον 1m. Το Ύψος μηχανικής (με κάδους)
αποκομιδής απορριμμάτων (από οριζόντιο έδαφος), θα είναι σε συμμόρφωση με το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501.
Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό του
οχήματος-πλαισίου. Η υπερκατασκευή θα τοποθετηθεί / βιδωθεί με ασφάλεια πάνω στο
σασί με εξασφάλιση της κατανομής των βαρών. Όλοι οι μηχανισμοί στην
υπερκατασκευή θα είναι επισκέψιμοι .
Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην
καταστρέφονται από την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε πορεία προς τα
όπισθεν ή κατά τη διαδικασία εκκένωσης των κάδων. Στο πίσω μέρος του οχήματος θα
υπάρχει θέση για την τοποθέτηση μιας σκούπας, ενός φαρασιού και ενός φτυαριού για
τυχόν απαιτούμενο καθαρισμό της περιοχής εκκένωσης του κάδου Να δοθεί το
εργοστάσιο και η ημερομηνία κατασκευής της υπερκατασκευής.
Να δοθεί το βάρος της υπερκατασκευής. Η κατανομή βαρών να είναι σύμφωνα με τα
χαρακτηριστικά του πλαισίου Η κιβωτάμαξα θα είναι πλήρως στεγανή .
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Α.10.2) Κυρίως σώμα υπερκατασκευής-Χοάνη φόρτωσης-Οπίσθια θύρα:
Το σώμα της υπερκατασκευής θα είναι από χαλυβδοέλασμα, εξαιρετικής ποιότητας,
ικανού πάχους και υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και στη διάβρωση.
Ειδικότερα, για τα τμήματα που δέχονται αυξημένες πιέσεις, τριβές και γενικότερα
μηχανικές καταπονήσεις ( όπως η χοάνη τροφοδοσίας και το εσωτερικό δάπεδο του
σώματος), ο χρησιμοποιούμενος χάλυβας θα πρέπει να είναι ειδικού αντιτριβικού τύπου
HARDOX 450 ή ανθεκτικότερος. Το πάχος του δαπέδου του σώματος θα είναι
τουλάχιστον 4mm, το δε πάχος του κατώτερου τμήματος της χοάνης θα είναι
τουλάχιστον 5mm ενώ αυτό των κάτω πλευρικών τοιχωμάτων της χοάνης τουλάχιστον
3mm.
Η χωρητικότητα της χοάνης φόρτωσης θα είναι τουλάχιστον 1,6 m3.
Να υποβληθεί σχέδιο της χοάνης φόρτωσης με διαστάσεις καθώς και υπολογισμός της
χωρητικότητάς της.
Το όχημα θα πρέπει να φέρει λεκάνη απορροής στραγγισμάτων ανάμεσα στο σώμα
που δέχεται και περιέχει τα απορρίμματα και την οπίσθια θύρα έτσι ώστε σε
περίπτωση διαρροών από το σώμα τα στραγγίσματα αυτά να συσσωρεύονται στην
λεκάνη απορροής και να μην πέφτουν στο οδόστρωμα. Η λεκάνη αυτή θα είναι
συνδεμένη με την χοάνη παραλαβής των απορριμμάτων μέσω ειδικού στομίου και
σωλήνα έτσι ώστε τα στραγγίσματα να μεταφέρονται σε αυτή. Η εκκένωσή της θα
γίνεται με την ανατροπή της οπίσθιας θύρας κατά την φάση της εκφόρτωσης. Τα
ανωτέρω θα αποδεικνύονται με την κατάθεση σχεδίων ή φωτογραφιών από
προγενέστερη τοποθέτηση όμοιας διάταξης.
Τα πλευρικά τοιχώματα και η οροφή να είναι κυρτής μορφής και τα πλευρικά
τοιχώματα να είναι χωρίς ενδιάμεσες ενισχύσεις.
Όλες οι συγκολλήσεις επί της υπερκατασκευής πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις
ραφές σε ολόκληρο το μήκος των συνδεόμενων επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξημένη
αντοχή και καλή εμφάνιση. Θα υπάρχει μηχανισμός για σταθερή στήριξη σε περίπτωση
επισκευής.
Η πίσω θύρα/πόρτα εκφόρτωσης στο πίσω μέρος που θα ανοιγοκλείνει με δύο
πλευρικούς υδραυλικούς κυλίνδρους (μπουκάλες) στην πόρτα και απόλυτα στεγανά.
Το άνοιγμα της θύρας θα μπορεί να γίνεται από τη θέση του οδηγού ενώ το κλείσιμο
οπωσδήποτε μόνο από πίσω ώστε να είναι ορατό το πεδίο του κλεισίματος της θύρας.
Τα έμβολα να βρίσκονται στις πλευρές του σώματος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
πλήρης στεγανότητα με την τοποθέτηση ελαστικού παρεμβύσματος σε όλη την
επιφάνεια μεταξύ σώματος και πόρτας.
Α.10.3) Σύστημα συμπίεσης:
Το σύστημα συμπίεσης θα είναι κατάλληλο για απορρίμματα, τα οποία περιέχουν
μεγάλη ποσότητα υγρών και για το λόγο αυτό οι τριβόμενοι μηχανισμοί και τα
εξαρτήματα συμπίεσης δεν πρέπει να επηρεάζονται από τα υλικά που περιέχονται στα
απορρίμματα. Το άκρο των πλακών προώθησης και συμπίεσης να φέρει ειδικές
ενισχύσεις. Η πλάκα απόρριψης να είναι ενισχυμένη με αυτοτελές προφίλ χάλυβα για
αυξημένη αντοχή
.
Η χοάνη φόρτωσης να είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοελάσματα τύπου HARDOX
450 ή ανθεκτικότερα. Η χωρητικότητα / άνοιγμα χοάνης για φόρτωση και ογκωδών
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αντικειμένων θα είναι τουλάχιστον 1,6 m3. Το πάχος του ελάσματος των πλακών
προώθησης και συμπίεσης, απόρριψης και χοάνης φόρτωσης ικανό για αντοχή στην
πίεση των υδραυλικών εμβόλων θα είναι τουλάχιστον 5mm ενώ το υλικό των πλευρών
που έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα θα είναι HARDOX 450 ή ανθεκτικότερο.
Η συνολική σχέση όγκου συμπιεσμένων απορριμμάτων προς ασυμπίεστα θα είναι
τουλάχιστον 5:1.
Στο σύστημα συμπίεσης πρέπει να επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογής οι ακόλουθοι
κύκλοι εργασίας: συνεχής – αυτόματος μιας φάσης συμπίεσης καθώς και ο τελείως
χειροκίνητος – διακοπτόμενος κύκλος συμπίεσης. Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του
συστήματος συμπίεσης να είναι μεγάλης αντοχής (για πιέσεις μεγαλύτερες από 350bar)
και ποιότητας για μακροχρόνια καλή λειτουργία και να είναι εύκολες στην πρόσβαση και
επισκευή. Όλα τα υδραυλικά έμβολα κίνησης του συστήματος, καθώς και οι
σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα
απορρίμματα. Τα υδραυλικά έμβολα του μαχαιριού συμπίεσης και του φορείου θα είναι
αντεστραμμένα και εντός της θύρας συμπίεσης.
Το υδραυλικό σύστημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ασφαλιστικά και μηχανισμούς
ανακουφίσεως για την αποφυγή υπερφορτώσεων του οχήματος. Να αναφερθούν οι
αναπτυσσόμενες δυνάμεις στην πλάκα συμπίεσης και να υποβληθεί αναλυτικός
υπολογισμός αυτών.
Το υδραυλικό χειριστήριο εντολών της υπερκατασκευής θα είναι αναλογικού τύπου έτσι
ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός των σφαλμάτων η μεταβλητή λειτουργία του
υδραυλικού συστήματος και η παρακολούθηση των κινήσεων των εμβόλων.
Η αντίσταση του ωθητήρα απόρριψης των απορριμμάτων θα είναι ηλεκτρονικά
ρυθμιζόμενη έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη συμπίεση και απόδοση του
συστήματος ανάλογα με το τύπο και την φύση των απορριμμάτων. Θα υπάρχουν
κατάλληλες υποδοχές, ώστε με τη χρήση φορητού μανόμετρου να μπορούν εύκολα να
εντοπιστούν τυχόν διαρροές.
Κατά την ανύψωση της πίσω πόρτας θα υπάρχει ηχητικό σήμα.
Α.10.4 Ηλεκτρικό σύστημα
Θα υπάρχει πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την
κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασμένο με τους
απαραίτητους προβολείς (και για οπισθοπορεία), φώτα πορείας, σταθμεύσεως, ομίχλης
και ενδεικτικά περιμετρικά του οχήματος. Δύο (2) περιστρεφόμενους φάρους πορτοκαλί
χρώματος, ένα στο μπροστά και ένα στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου.
Προβολείς εργασίας λειτουργίας (πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση) και για νυχτερινή
αποκομιδή απορριμμάτων.
Η τροφοδοσία του ηλεκτρικού συστήματος του απορριμματοφόρου μηχανισμού θα
γίνεται από την καμπίνα του οχήματος, μέσω κατάλληλης παράκαμψης, προκειμένου
να υπάρχει ασφάλιση των παροχών. Κατά τον τρόπο αυτό, το ηλεκτρικό σύστημα του
απορριμματοφόρου μηχανισμού θα εξαρτάται άμεσα από τη λειτουργία του οχήματος,
χωρίς ωστόσο να την επιβαρύνει. Τα σήματα που θα συνδέουν τη λειτουργία του
απορριμματοφόρου μηχανισμού με τη λειτουργία του οχήματος θα οδηγούνται μέσω
κεντρικού καλωδίου προς έναν λογικό ελεγκτή, ο οποίος θα βρίσκεται εγκατεστημένος
σε κατάλληλη υποδοχή της οπίσθιας θύρας.
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Ο λογικός ελεγκτής θα έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού, καθώς και
τηλεπικοινωνίας (μέσω θύρας Ethernet, GSM, Bluetooth IOS, Bluetooth ANDROID),
παρέχοντας τη δυνατότητα διαγνωστικού ελέγχου του προγράμματος από απόσταση.
Ο λογικός ελεγκτής θα επικοινωνεί με μια οθόνη επιτήρησης του συστήματος – η οποία
θα είναι ενσωματωμένη με το χειριστήριο καμπίνας - μέσω διαύλων CAN, οι οποίοι θα
μεταφέρουν τα σειριακά ψηφιακά σήματα της λειτουργίες του συστήματος,
αποφεύγοντας πολλές καλωδιώσεις. Επιπλέον, θα είναι πλήρως συμμορφωμένος με
όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την ηλεκτρομαγνητική του συμβατότητα και
ατρωσία, για την ανθεκτικότητά του απέναντι στη σκόνη και την υγρασία (IP66), καθώς
και για την αντοχή του στον πεπιεσμένο ατμό (IP69K).
Τα καλώδια που θα μεταφέρουν σήματα για τις λειτουργίες της υπερκατασκευής θα
εκκινούν από τον λογικό ελεγκτή και αφού θα διακλαδίζονται σε κεντρικό κουτί
διακλαδώσεων, θα κατευθύνονται προς τα χειριστήρια, προς τις κατευθυντήριες
βαλβίδες, προς τους επαγωγικούς αισθητήρες, προς τις συσκευές φωτισμού και προς
τους προειδοποιητικούς φάρους. Στο κεντρικό κουτί διακλαδώσεων θα βρίσκεται,
επίσης, εγκατεστημένος βομβητής, ο οποίος θα εκπέμπει κατάλληλο ηχητικό σήμα
κατά την ανύψωση ή την κατάβαση της οπίσθιας θύρας.
Όλες οι καλωδιώσεις του συστήματος θα μεταφέρονται μέσω στεγανών αγωγών, καλά
προστατευμένες μέσα σε διαμορφωμένα κανάλια επί της κατασκευής, αλλά και εύκολα
προσβάσιμες, προκειμένου για την εύκολη αντικατάστασή τους. Όλα τα καλώδια θα
είναι συμμορφωμένα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EN 2006/95 και θα φέρουν διακριτική
αρίθμηση για τον εύκολο εντοπισμό τους.
Στο χειριστήριο καμπίνας θα βρίσκεται επίσης ενσωματωμένη οθόνη επιτήρησης
συστήματος (7’’ τουλάχιστον, υγρών κρυστάλλων), η οποία θα περιλαμβάνει:
 Οθόνη της κάμερας οπίσθιας επιτήρησης (με δυνατότητα μεγέθυνσης και
πλήρους κάλυψης της οθόνης του χειριστηρίου).
 Πλήκτρα αφής για την ενεργοποίηση των φάρων, του προβολέα εργασίας, της
λειτουργίας της φόρτωσης και της λειτουργίας εκκένωσης.
 Οθόνη ενδείξεων κατάστασης συστήματος, με εικονίδια τα οποία θα
εναλλάσσονται, δεικνύοντας την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος.
 Αναδυόμενα παράθυρα με επεξηγηματικές προειδοποιήσεις για σφάλματα ή
δυσλειτουργίες του συστήματος.
 Ωρόμετρο λειτουργίας.
 Ημεροδείκτη και ωροδείκτη.
 Ένδειξη θερμοκρασίας λαδιού.
 Οθόνη ιστορικού σφαλμάτων του συστήματος.
 Μενού με πληροφορίες για τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος, για το πρόγραμμα
συντήρησής του και για την επεξήγηση των ενδείξεων κατάστασης του συστήματος.
 Μενού ρυθμίσεων με περιορισμένη πρόσβαση, που θα επιτρέπει σε
εξουσιοτομένο πρόσωπο να εκτελεί επιλεγμένες ρυθμίσεις στο σύστημα και
ειδικότερα στις πιέσεις του υδραυλικού συστήματος
Ο χειρισμός των λειτουργιών του μηχανισμού συμπίεσης και του ανυψωτικού
μηχανισμού θα γίνεται από δύο χειριστήρια που θα βρίσκονται εργονομικά
εγκατεστημένα εκατέρωθεν, στις εξωτερικές πλευρές της οπίσθιας θύρας, σύμφωνα με
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τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας EN 1501-1, προκειμένου για τη μέγιστη ασφάλεια
των εργατών της αποκομιδής.
Και τα δύο χειριστήρια θα είναι απόλυτα στεγανά, ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και
στη σκόνη (IP66) και θα συμπεριλαμβάνουν πλήκτρα διαφορετικών χρωμάτων ανά
λειτουργία και διακόπτες, ως ακολούθως:









Πλήκτρο Διακοπή έκτακτης ανάγκης (E-stop), για την ακαριαία παύση των
απορριμματικών λειτουργιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (Κόκκινο).
Πλήκτρο Κουδούνι για την ειδοποίηση του χειριστή στην καμπίνα.
Πλήκτρο ύψωσης ανυψωτικού μηχανισμού.
Πλήκτρο κατάβασης ανυψωτικού μηχανισμού.
Περιστροφικό διακόπτη για την ελεγχόμενη λειτουργία του φορείου.
Περιστροφικό διακόπτη για την ελεγχόμενη λειτουργία της πλάκας σάρωσης.
Πλήκτρο Απεμπλοκή (Rescue) για την παύση του κύκλου συμπίεσης σε
περίπτωση εμπλοκής .
Πλήκτρο Ενεργοποίηση αυτόματου κύκλου συμπίεσης

Ειδικότερα στο χειριστήριο οπίσθιας θύρας της δεξιάς πλευράς θα βρίσκεται
εγκατεστημένος επιλογέας, ο οποίος θα καθορίζει εάν το πλήκτρο Αυτόματος κύκλος
συμπίεσης θα ενεργοποιήσει έναν ή συνεχόμενους κύκλους συμπίεσης. Όλα τα
πλήκτρα επαναφοράς που θα ενεργοποιούν απορριμματικές λειτουργίες θα φέρουν
προστατευτικό περίβλημα, ενώ δίπλα από κάθε πλήκτρο ή διακόπτη θα υπάρχει
εικονιστική σήμανση με δεικτικά χρώματα, που θα καθιστούν σαφή την ερμηνεία της
λειτουργίας του.
Ο χειρισμός της λειτουργίας της κατάβασης της οπίσθιας θύρας θα γίνεται από ένα και
μόνο χειριστήριο, το οποίο θα βρίσκεται εγκατεστημένο στο οπίσθιο μέρος της
αριστερής πλευράς του σώματος, προκειμένου ο χειριστής να έχει άμεση οπτική επαφή
με τον χώρο πίσω από το όχημα, τη στιγμή που θα εκτελεί τη λειτουργία. Το χειριστήριο
θα φέρει δύο μαύρα πλήκτρα, που θα ενεργοποιούν την κατάβαση της οπίσθιας
θύρας, εγκατεστημένα κατά τρόπο που θα υποχρεώνουν στη χρήση και των δύο
χειρών του χειριστή. Ανάμεσα σε αυτά θα υπάρχει ένα ακόμη πλήκτρο Διακοπή
έκτακτης ανάγκης (E-stop), προκειμένου για την ακαριαία παύση των
απορριμματικών λειτουργιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Α.10.5) Σύστημα ανύψωσης κάδων
Η χοάνη υποδοχής των απορριμμάτων θα δέχεται μεταλλικούς και πλαστικούς κάδους
χωρητικότητας από 80 lt έως τουλάχιστον 1300 lt (ενδεικτικά, κατά DIN 30740, DIN
30700 και ΕΝ 840), μέσω υδραυλικού συστήματος ανύψωσης και εκκένωσης κάδων
τύπου βραχιόνων ή/και xτένας. Η ανυψωτική ικανότητα μηχανισμού θα είναι
τουλάχιστον 700kg.
Το όχημα θα φέρει επίσης στον ανυψωτικό μηχανισμό κάδων μηχανικής αποκομιδής
ειδική διάταξη η οποία με την χρήση υδραυλικής ενέργειας θα ενεργοποιείται αυτόματα
και θα κλειδώνει-ασφαλίζει όλους τους κάδους εκείνους τους οποίους θα ανυψώνει με
το σύστημα της χτένας. Ειδικότερα η διάταξη αυτή θα ασφαλίζει όλους τους κάδους που
θα παραλαμβάνονται με το σύστημα της χτένας αποτρέποντας έτσι τόσο την πτώση
τους εντός της χοάνης απόρριψης των απορριμμάτων όσο και εκτός κατά την
διαδικασία κατεβάσματος του κάδου μετά το άδειασμα του. Η απενεργοποίηση του
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ανωτέρω μηχανισμού στην φάση της καθόδου θα πρέπει να γίνεται σε ορισμένο ύψος
έτσι ώστε να αποφεύγεται η θραύση του κάδου αλλά και η εύκολη παραλαβή του από
τους χειριστές.
Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με την κατάθεση σχεδίων ή
φωτογραφιών από προγενέστερη τοποθέτηση όμοιας διάταξης.
Θα υπάρχουν ασφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης των κάδων και ελαστικά
προστασίας από τις κρούσεις. Ο χειρισμός του συστήματος θα γίνεται από εξωτερικό
σημείο του οχήματος, πίσω δεξιά κατά προτίμηση. Κατά την κάθοδο του κάδου και πριν
ο κάδος ακουμπήσει στο έδαφος, θα μειώνεται αυτόματα η ταχύτητα καθόδου διαμέσου
κατάλληλης ηλεκτρουδραυλικής διάταξης έτσι ώστε να μην καταπονούνται οι τροχοί
των κάδων και παραμορφώνονται ή σπάνε. Θα υπάρχει η δυνατότητα ανύψωσης δύο
κάδων 80-360 lt ταυτόχρονα. Να αναφερθούν τα στοιχεία των υδραυλικών κυλίνδρων
Α.10.6) Δυναμολήπτης (P.T.O.)
Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του οχήματος μέσω
δυναμολήπτη (P.T.O) και μέσω αντλίας ελαίου μεταβλητής ροής αντλίας (όπου θα κινεί
την πρέσα, θα ανοίγει τη θύρα, θα ανυψώνει και θα εκκενώνει τους κάδους με το
σχετικό ταρακούνημα και θα κινούν αντίστροφα το έμβολο εκκένωσης του οχήματος
χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα των εμβόλων από συγχρονισμένη κίνηση). Να δοθεί
ο τύπος, η μέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές και η μέγιστη πίεση της αντλίας
(παροχή κατάλληλων διαγραμμάτων). Θα υπάρχει ωρόμετρο λειτουργίας δυναμολήπτη
(P.T.O.).
Α.11) ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ
Α.11.1) Δεξαμενή καθαρού νερού
Η δεξαμενή καθαρού νερού θα είναι χωρητικότητας 800 λίτρων τουλάχιστον και
χωροταξικά έτσι τοποθετημένη ώστε να μην υπάρχει κατά τη διάρκεια της πλύσης
κάδων καμία μετατόπιση του κέντρου βάρους λόγω μεταφοράς νερού από την
δεξαμενή αυτή στην δεξαμενή ακαθάρτων. Θα είναι τοποθετημένη στην εμπρόσθια
πλευρά του σώματος και πίσω από τον προωθητήρα απορριμμάτων. Θα είναι
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας πάχους 3 χιλ. με
εσωτερικές ενισχύσεις και επαρκή αριθμό διαφραγμάτων για την αποφυγή της
απότομης μετατόπισης του νερού προς κάθε κατεύθυνση και κατά συνέπεια του
κέντρου βάρους του οχήματος. Η δεξαμενή καθαρού νερού θα φέρει δείκτη στάθμης
νερού καθώς και ειδικό σύστημα προειδοποίησης στο θάλαμο του οδηγού όταν η
στάθμη του νερού έχει κατέλθει κάτω από ένα όριο ασφαλείας. Τέλος θα διατίθεται
ειδικό σύστημα το οποίο θα θέτει εκτός λειτουργίας το συγκρότημα ψεκασμού νερού
πλύσεως προς αποφυγήν καταστροφής του λόγω έλλειψης ύδατος πλύσεως.
Η δεξαμενή τέλος θα έχει στόμιο επιθεώρησης και στόμιο πλήρωσης 2', για γέμισμα
από δίκτυο υδροληψίας ή πυροσβεστικούς κρουνούς.
Α.11.2) Δεξαμενή ακαθάρτου νερού
Η δεξαμενή ακαθάρτου νερού θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα
(AISA 304) πάχους 3mm. Θα είναι χωρητικότητας 350L περίπου και θα τοποθετείται
στο πλαϊνό μέρος του οχήματος και κάτω από την υπερκατασκευή.
Θα εχει ειδικό σύστημα προκειμένου νε αδειάζει γρήγορα και επιπλέον θα υπάρχει
ειδικό άνοιγμα έτσι ώστε να καθαρίζεται.

13

Α.11.3) Θάλαμος πλύσης κάδων
Σαν θάλαμος πλύσεως κάδων θα χρησιμοποιείται η χοάνη εκκένωσης με κατάλληλη
διαμόρφωση για να δέχεται τον κάδο αυτόματα που να αποκλείει την διαρροή νερού
στο δρόμο.
Στο θάλαμο θα υπάρχουν όλοι οι απαραίτητοι μηχανισμοί για το αποτελεσματικότερο
πλύσιμο των κάδων καθώς και για την άντληση και μεταφορά στην αντίστοιχη δεξαμενή
των ακαθάρτων νερών.
Επίσης θα υπάρχει κατάλληλος μηχανισμός για το φιλτράρισμα των ακαθάρτων νερών
ώστε μετά την αποστράγγιση όλα τα στερεά και ημίρευστα κατάλοιπα να
συγκεντρώνονται σε ειδικό φρεάτιο αποστράγγισης που θα φέρει το όχημα για το
σκοπό αυτό και το οποίο είναι δυνατόν να εκκενωθεί κατά βούληση.
Α.11.4) Σύστημα πλύσεως κάδων
Το σύστημα αυτό θα είναι κατάλληλο για την πλύση εσωτερικά όλων των κάδων
τυποποιημένων διαστάσεων χωρητικότητας από 120L μέχρι 1300L πλαστικών ή
μεταλλικών.
Θα υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού του χρόνου πλύσης των κάδων με
χρονοδιακόπτη ανάλογα με τις ανάγκες και το βαθμό ρύπανσης τους.
Ο κανονικός χρόνος πλύσης για κάδους με φυσιολογική ρύπανση, χωρητικότητας
1100L, θα είναι 12 sec και η κατανάλωση νερού ανά κάδο περίπου 10L νερού.
Επισημαίνεται ότι η ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση νερού ανά κάδο (με άριστη ποιότητα
πλύσης), θα δίνει στο όχημα αυτονομία πλύσης σχεδόν όλων των κάδων που
εκκενώνει.
Η παροχή νερού θα είναι 50L/min περίπου, η αναπτυσσόμενη πίεση νερού στην
κεφαλή πλύσης θα είναι 200 bar περίπου. Το σύστημα εσωτερικού πλυσίματος θα
δουλεύει με περιστροφική κεφαλή, θα εχει τέσσερα (4) στόμια που θα καταλήγουν σε
τέσσερα μπέκ. Θα είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα
INOX AISI 303 ενώ θα φέρει σήμανση CE γιά την ασφάλεια και την υγιεινή των
εργαζομένων. Η γωνία εκτόξευσης του νερού θα μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα σε
κάθε στόμιο από –90ο έως +90ο ανάλογα με τις ανάγκες.
Λόγω της ειδικής σχεδίασης του συστήματος το εκτοξευόμενο νερό θα πλησιάζει
ταυτόχρονα τα τοιχώματα και τον πυθμένα του κάδου με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται
άριστη ποιότητα πλύσης με ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση νερού ανά κάδο.
Η κεφαλή θα είναι περιστρεφόμενη με τη βοήθεια της πίεσης του νερού. Θα υπάρχει
αυτόματο σύστημα διακοπής λειτουργίας όταν φράξει το στόμιο, όταν πέφτουν οι
στροφές και όταν για οποιονδήποτε λόγο δεν τροφοδοτείται η κεφαλή με νερό.
Η κεφαλή θα ενεργοποιείται με πίεση του μπουτόν πλύσης και μέσω ρομποτικού
συστήματος θα εισέρχεται μέσα στον κάδο, θα λειτουργεί και στη συνέχεια θα
επανέρχεται σε θέση ασφαλή από πιθανά χτυπήματα των κάδων που θα εκκενώνονται
Α.11.5) Απολύμανση κάδου
Το σύστημα απολύμανσης των κάδων θα είναι κατάλληλο για την απολύμανση όλων
των κάδων τυποποιημένων διαστάσεων χωρητικότητας απο 120L μέχρι 1300L.
To σύστημα απολύμανσης θα λειτουργεί αυτόματα μετά την πλύση.
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Θα υπάρχει ειδική δεξαμενή (30L) για το απολυμαντικό υγρό καθώς επίσης και
μηχανισμός ελέγχου ροής του. Όλο το σύστημα θα είναι ανθεκτικό σε προσβολή από
τις χημικές ιδιότητες των συνήθων απολυμαντικών της αγοράς.
Α.11.6) Χρόνοι πλύσης
Οι χρόνοι πλύσης του κάδου και ο χρόνος απολύμανσης θα ρυθμίζονται από
χρονοδιακόπτες που βρίσκονται στο κεντρικό πίνακα ελέγχου.
Α.11.7) Πίνακας ελέγχου και χειρισμού
Η υπερκατασκευή θα φέρει σε ειδικό και προσιτό (από τους χειριστές της
υπερκατασκευής) μέρος εκτός καμπίνας του οδηγού, πίνακα ελέγχου και χειρισμού
όλων των λειτουργιών της υπερκατασκευής.
Τα υλικά του πίνακα θα είναι άριστης ποιότητας και αντοχής σε βαρειά και συνεχή
χρήση.
Α.11.8) Αντλίες
Οι χρησιμοποιούμενες αντλίες θα είναι δύο και συγκεκριμένα :
α) Αντλία υψηλής πίεσης ύδατος με πίεση λειτουργίας 200bar περίπου και παροχή
49L/min περίπου με έμβολα για την εσωτερική πλύση των κάδων και τις λειτουργίες του
πιστολιού πλύσης.
β) Μηχανική φυγόκεντρο αντλία για την μεταφορά των αποπλυμάτων στην δεξαμενή
ακαθάρτων, παροχής 40L/min περίπου.
Α.11.9) Σύστημα πλύσης με πιστόλι
Θα αποτελείται από ελαστικό σωλήνα 3/8’’ μήκους 15m με πιστόλι υψηλής πίεσης και
τα αντίστοιχα ειδικά ακροφύσια για τις διάφορες χρήσεις. Ο σωλήνας αυτός θα
τυλίγεται-εκτυλίσσεται σε ειδική εκτυλίκτρια αυτόματης επανατύλιξης, χαλύβδινη που
θα βρίσκεται σε κατάλληλο μέρος του οχήματος (στο πίσω τμήμα).
Με την προσθήκη του πιστολιού πλύσης η μάνικα αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για πλύση με υψηλή πίεση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων, αποκόλληση
αφισών, πλύση οχημάτων, και άλλες χρήσεις.

Α.12) Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια
Η υπερκατασκευή θα έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των
πολιτών (ειδικότερα κατά τις συχνές στάσεις για φόρτωση απορριμμάτων). Θα φέρει
όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην
τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις:
Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2004/108/ΕΚ (ενσωμάτωση με την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007).
-

Ασφάλειας μηχανών – σήμανση CE για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην
Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή) συνοδευμένη από Πιστοποιητικό
Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το άρθρο 12.3.β ή 12.3.γ (IX παράρτημα) της οδηγίας
2006/42/ΕΚ πρωτοτύπου όμοιο με το προσφερόμενο είδος από διεθνώς
Διαπιστευμένο Φορέα, με το οποίο να προκύπτει και η συμμόρφωση του
προσφερόμενου οχήματος με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015
που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα.
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Η υπερκατασκευή επίσης θα φέρει ανακλινόμενα, αντιολισθητικά και ισχυρά
σκαλοπάτια στο πίσω μέρος του οχήματος για την ασφαλή μεταφορά δύο εργατών σε
κατάλληλες προστατευόμενες θέσεις όρθιων (με χειρολαβές συγκράτησης σε
κατάλληλα σημεία, φτερά και λασπωτήρες στο όχημα ώστε να μην ενοχλείται το
προσωπικό φόρτωσης) (συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501, όπως
ισχύει σήμερα). Για τη διευκόλυνση των ελιγμών του οχήματος, τα σκαλοπάτια να
συμπτύσσονται.
Το όχημα θα φέρει επίσης ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης των ανακλινόμενων
σκαλοπατιών μεταφοράς των εργαζομένων. Δια του κυκλώματος αυτού δεν επιτρέπεται
η ανάπτυξη ταχύτητας του οχήματος πέραν των 30 km/h (ή της μέγιστης ταχύτητας
που ορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία) ενώ απαγορεύεται και η
οπισθοπορεία του οχήματος όταν οι εργάτες βρίσκονται πάνω σε αυτό. Με τα
σκαλοπάτια κατεβασμένα (πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήμερα στην πιο πρόσφατη
έκδοση του) το ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης να δίνει κατάλληλες εντολές δια
των οποίων το όχημα να σταματά. Η απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώματος δεν
πρέπει να είναι εφικτή. Σε περίπτωση ανάγκης να υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός της
καμπίνας ο οποίος να απενεργοποιεί την ανωτέρω λειτουργία, να υπάρχει όμως ποινή
παύσης όλων των λειτουργιών του απορριμματοφόρου για 5 λεπτά.
Ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το πίσω και εμπρόσθιο μέρος
του οχήματος (ζέβρες). Ύπαρξη σημάνσεων για αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από
τους εργαζόμενους.
Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα
δε χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα. Να περιγραφούν οι σχετικές διατάξεις.
Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια
(τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα
να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως
οπών στο όχημα.
Θα υπάρχει μηχανισμός ασφάλειας (να αναφερθεί) που δεν θα επιτρέπει υπερφόρτωση
του οχήματος, ούτε τη δημιουργία υπέρβασης της ανώτατης επιτρεπόμενης συμπίεσης
των απορριμμάτων.
Το όχημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα,
όπως όνομα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ.
Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας
και κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας.
Το όχημα θα παραδοθεί τα ακόλουθα παρελκόμενα :
 Πλήρης εφεδρικός τροχός, όμοιος με τους βασικά περιλαμβανόμενους,
τοποθετημένος σε ευχερή θέση.
 Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς
σε κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά.
 Δύο (2) τουλάχιστον πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(Κ.Ο.Κ.) (όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του
οχήματος).
 Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
 Τρίγωνο βλαβών.
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Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή
λειτουργία του οχήματος, σε δύο σειρές για τον κινητήρα, το πλαίσιο και την
υπερκατασκευή στην Ελληνική γλώσσα (κατά προτίμηση) ή σε επίσημη μετάφραση
αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και αντίστοιχα βιβλία ή ψηφιακοί δίσκοι
(υλικό σε ηλεκτρονική μορφή) ανταλλακτικών (εικονογραφημένα με κωδικοποίηση
κατά το δυνατόν)

Α.13) Ποιότητα - Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη
Με την Τεχνική Προσφορά να κατατεθεί:


Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για
ολοκληρωμένο όχημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ
όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από
την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες
σχετικές διατάξεις.



Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην
Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή) συνοδευμένη από Πιστοποιητικό
Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το άρθρο 12.3.β (IX παράρτημα) της οδηγίας
2006/42/ΕΚ πρωτοτύπου όμοιο με το προσφερόμενο είδος, από διεθνώς
Διαπιστευμένο Φορέα, με το οποίο να προκύπτει και η συμμόρφωση του
προσφερόμενου οχήματος με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015
που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα



Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το πλήρες
όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε
εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του
Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς
συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) .



Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον 3 έτη.



Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα
παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10
ημέρες.



Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου
στην Ελλάδα στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, (για την περίπτωση που
μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο, η
παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίσιο), στην οποία θα δηλώνει ότι:
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση
κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο.
β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και
απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο.
γ) θα καλύψει τον Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν
αυτό απαιτηθεί.



Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης /
service. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το
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πολύ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης
και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.
Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα.

Β. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 4m3
Β.1). Γενικές απαιτήσεις
Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο φυσικού αερίου όσο και η
υπερκατασκευή να είναι απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης
κατασκευής.
Να δοθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή
στην Αγγλική, των προσφερόμενων πλαισίων των οχημάτων, όπου θα φαίνονται τα
τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών.
Β.2) Πλαίσιο οχήματος
Το απορριμματοφόρο όχημα να αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο φυσικού αερίου
κατάλληλο για κατασκευή απορριμματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά
απορριμμάτων).
Ο τύπος πλαισίου οχήματος φυσικού αερίου θα είναι 4x2.
Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι περίπου 6,5tn. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο
πρέπει να προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων, όπως και το
ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της
υπερκατασκευής με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων από όμοιο κατάλογο ή υπεύθυνη
περιγραφή του κατασκευαστή της.
Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και
θα αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό
γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20%
μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεπομένου. Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός.
Να δοθεί το ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων. Το ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου δεν
μπορεί να είναι μικρότερο του απαιτούμενου, για την μεταφορά συμπιεσμένων
απορριμμάτων βάρους τουλάχιστον 300kgr/m3 για τον λόγο αυτό το ωφέλιμο φορτίο
του οχήματος σε απορρίμματα θα είναι τουλάχιστον 1,2tn. Ως ωφέλιμο φορτίο του
πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που μένει μετά την από το ολικό μικτό επιτρεπόμενο
φορτίο αφαίρεση του ιδίου βάρους πλαισίου, στο οποίο περιλαμβάνεται η καμπίνα
οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και δυο εργάτες), το βάρος του καυσίμου, του
λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης και η κενή
υπερκατασκευή απορριμμάτων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήματος.
Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν
τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία
που θα καθορίσει ο Δήμος.
Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα :
-Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου.
-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς.
-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ
-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
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-Τρίγωνο βλαβών
-Ταχογράφο
-Βιβλία συντήρησης και επισκευής
-Βιβλίο ανταλλακτικών.
Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.,
θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα
ως και ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό.
Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση
ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας
κυκλοφορίας
Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν
απαραίτητα και μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία
και πληροφορίες:
 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος
 Μεταξόνιο
 Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο)
 Βάρη πλαισίου
 Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT)
 Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού.
 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο
 Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα.
Β.3) Κινητήρας
Ο κινητήρας θα είναι φυσικού αερίου, τετράχρονος υδρόψυκτος, από τους γνωστούς
σε κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, 4/κύλινδρος, από
τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας. Η
ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον 130Hp και ροπής 350Nm. Εάν δεν
είναι ατμοσφαιρικός θα διαθέτει κατά προτίμηση στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων
(Turbo) με ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler). Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι
περίπου 3.000cc.
Να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και της ροπής στρέψεως
σε σχέση με τον αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή), καθώς
και οι καμπύλες οικονομίας καυσίμου. Είναι επιθυμητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το
δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει
επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών.
Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι:







Τύπος και κατασκευαστής
Η πραγματική ισχύς , στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας.
Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του.
Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε
σχέση με τον αριθμό των στροφών.
Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος).
Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός

Β.4) Σύστημα μετάδοσης
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Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό και θα διαθέτει 6 ταχύτητες
εμπροσθοπορείας και μιας (1) οπισθοπορείας τουλάχιστον, συγχρονισμένων στο
κιβώτιο ταχυτήτων.
Ο συμπλέκτης θα είναι μονός, ξηρού τύπου. Το υλικό τριβής του δίσκου δεν θα περιέχει
αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικός προς το περιβάλλον.
Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να
γίνεται διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων.
Β.5) Σύστημα πέδησης
Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει
σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.), σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης
ανάλογα με το φορτίο, στον πίσω άξονα.
To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς,
δισκόφρενα, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία
1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά
του. Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί
στους πίσω τροχούς του οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια
πίεσης αέρα) τότε το όχημα θα ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα
περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
Β.6) Σύστημα διεύθυνσης
Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική
υποβοήθηση σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής.
Το τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη
θέση για βολική επιβίβαση και αποβίβαση.
Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να
είναι η ελάχιστη δυνατή.
Β.7) Άξονες – αναρτήσεις
Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Ο τύπος της ανάρτησης του εμπρόσθιου και πίσω
άξονα θα είναι χαλύβδινες ή με αερόσουστες (air suspension) ή συνδυασμό
αυτών. Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων.
Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας θα
πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες
κίνησης.
Ο οπίσθιος άξονας θα φέρει σύστημα κλειδώματος του διαφορικού (differential lock).
Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς
αεροθάλαμο (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία
2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους
κανονισμούς ETRTO.
Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο
περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων,
εργαλείων, ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το
μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο.
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Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων,
αναρτήσεων και ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη
τροποποίηση αυτής).
Β.8) Καμπίνα οδήγησης
Η καμπίνα να είναι τύπου ημέρας και να εδράζεται επί του πλαισίου μέσω
αντιδονητικού συστήματος.
Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει σύστημα πολλαπλών ρυθμίσεων και θα προσφέρει
άνεση στον οδηγό χάρη, με ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών σημείων. Το όχημα
θα διαθέτει θέση για τον οδηγό και δύο (2) συνοδηγούς.
θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα
από γυαλί SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με
επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο
τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα,
σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινομένου
φρέσκου αέρα, aircondition, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση
μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου.
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία
που θα καθορίσει η υπηρεσία.
Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.,
θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα.
Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση
ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας
κυκλοφορίας.
Β.9) Χρωματισμός
Εξωτερικά το απορριμματοφόρο να είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό
σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και
αστάρωμα των επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα
ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα
χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος.
Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται
από έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες
επιγραφές θα καθορίζονται κατά την υπογραφή της τελικής σύμβασης σε εύλογο
χρονικό διάστημα και τις οποίες ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε
αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος.
Β.10) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ
Β.10.1) Γενικά:
Η υπερκατασκευή θα είναι με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας. Ο ωφέλιμος
όγκος σε συμπιεσμένα απορρίμματα θα είναι τουλάχιστον 4m3. θα είναι κατάλληλη για
φόρτωση απορριμμάτων συσκευασμένων σε πλαστικούς σάκους, σε χαρτοκιβώτια ή
ξυλοκιβώτια και για απορρίμματα χωρίς συσκευασία που θα φορτώνονται με φτυάρι
κ.λπ. θα είναι κλειστού τύπου για την αθέατη αλλά και υγιεινή μεταφορά των
απορριμμάτων
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Ο χρόνος αυτόματου κύκλου εκκένωσης των κάδων θα είναι μικρότερος από 1min. Να
αναφερθεί ο χρόνος εκκένωσης της υπερκατασκευής. Το ύψος χειρονακτικής
αποκομιδής απορριμμάτων (από οριζόντιο έδαφος), σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό
Πρότυπο ΕΝ 1501 θα είναι τουλάχιστον 1m. Το Ύψος μηχανικής (με κάδους)
αποκομιδής απορριμμάτων (από οριζόντιο έδαφος), θα είναι σε συμμόρφωση με το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501.
Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό του
οχήματος-πλαισίου. Η υπερκατασκευή θα τοποθετηθεί / βιδωθεί με ασφάλεια πάνω στο
σασί με εξασφάλιση της κατανομής των βαρών. Όλοι οι μηχανισμοί στην
υπερκατασκευή θα είναι επισκέψιμοι .
Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην
καταστρέφονται από την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε πορεία προς τα
όπισθεν ή κατά τη διαδικασία εκκένωσης των κάδων. Στο πίσω μέρος του οχήματος θα
υπάρχει θέση για την τοποθέτηση μιας σκούπας, ενός φαρασιού και ενός φτυαριού για
τυχόν απαιτούμενο καθαρισμό της περιοχής εκκένωσης του κάδου Να δοθεί το
εργοστάσιο και η ημερομηνία κατασκευής της υπερκατασκευής.
Να δοθεί το βάρος της υπερκατασκευής. Η κατανομή βαρών να είναι σύμφωνα με τα
χαρακτηριστικά του πλαισίου Η κιβωτάμαξα θα είναι πλήρως στεγανή.
Β.10.2) Κυρίως σώμα υπερκατασκευής:
Το σώμα της υπερκατασκευής που δέχεται και έρχεται σε επαφή με απορρίμματα θα
είναι από χαλυβδοέλασμα αντιτριβικού τύπου, εξαιρετικής ποιότητας, ικανού πάχους
και υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και στη διάβρωση. Το πάχος των πλευρικών
τοιχωμάτων θα είναι τουλάχιστον 3mm και το πάχος δαπέδου τουλάχιστον 4mm.
Να προσκομιστούν κατάλληλα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την ποιότητα, τις
ιδιότητες και το πάχος των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων της υπερκατασκευής.
(παραστατικά αγοράς).
Όλες οι συγκολλήσεις επί της υπερκατασκευής πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις
ραφές σε ολόκληρο το μήκος των συνδεόμενων επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξημένη
αντοχή και καλή εμφάνιση.
Η κιβωτάμαξα πρέπει να διαθέτει στόμιο φόρτωσης που θα βρίσκεται στο πίσω μέρος
της υπερκατασκευής και θα είναι ενσωματωμένο στην κιβωτάμαξα για ελαχιστοποίηση
του μήκους του οχήματος.
Β.10.3) Σύστημα συμπίεσης:
Το σύστημα συμπίεσης θα είναι κατάλληλο για τα ελληνικά απορρίμματα, τα οποία
περιέχουν μεγάλη ποσότητα υγρών και για το λόγο αυτό οι τριβόμενοι μηχανισμοί και τα
εξαρτήματα συμπίεσης δεν πρέπει να επηρεάζονται από τα υλικά που περιέχονται στα
απορρίμματα . Το άκρο της πλάκας συμπίεσης να φέρει ειδικές ενισχύσεις. Η πλάκα
απόρριψης να είναι ενισχυμένη με αυτοτελές προφίλ χάλυβα για αυξημένη αντοχή.
Το πάχος του ελάσματος των πλακών προώθησης και συμπίεσης, απόρριψης και
χοάνης φόρτωσης ικανό για αντοχή στην πίεση των υδραυλικών εμβόλων θα είναι
τουλάχιστον 5 mm.
Η συνολική συμπίεση των απορριμμάτων ως προς τον ωφέλιμο όγκο της
υπερκατασκευής θα είναι τουλάχιστον 300 kg/m3 και η συνολική σχέση όγκου
συμπιεσμένων απορριμμάτων προς ασυμπίεστα θα είναι τουλάχιστον 3:1.
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Στο σύστημα συμπίεσης πρέπει να επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογής οι ακόλουθοι
κύκλοι εργασίας: συνεχής – αυτόματος μιας φάσης συμπίεσης καθώς και ο τελείως
χειροκίνητος – διακοπτόμενος κύκλος συμπίεσης. Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του
συστήματος συμπίεσης να είναι μεγάλης αντοχής (για πιέσεις μεγαλύτερες από 350
bar) και ποιότητας για μακροχρόνια καλή λειτουργία και να είναι εύκολες στην
πρόσβαση και επισκευή.
Το στόμιο φόρτωσης θα διαθέτει ανακλινόμενο παραπέτο φόρτωσης ώστε αφενός να
προστατεύονται οι εργάτες αποκομιδής από την εκτίναξη διαφόρων μικρο-αντικειμένων
κατά την συμπίεση και αφετέρου να επιτυγχάνεται χαμηλό ύψος φόρτωσης στην
περίπτωση της χειρωνακτικής αποκομιδής. Όταν το παραπέτο είναι κατεβασμένο δεν
θα πρέπει να λειτουργεί το σύστημα συμπίεσης των απορριμμάτων.
Το σύστημα συμπίεσης πρέπει να τίθεται σε λειτουργία μέσω χειριστηρίου που θα
βρίσκεται δίπλα στο στόμιο φόρτωσης. Θα πρέπει να υπάρχει μηχανισμός ο οποίος θα
ακινητοποιεί όλο το σύστημα λειτουργίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Τα απορρίμματα πρέπει να προωθούνται και να συμπιέζονται στο πίσω μέρος της
υπερκατασκευής από την πλάκα συμπίεσης η οποία θα κινείται με την βοήθεια των
υδραυλικών τηλεσκοπικών κυλίνδρων.
Τα απορρίμματα πρέπει να προωθούνται και να συμπιέζονται στο πίσω μέρος της
υπερκατασκευής από την πλάκα συμπίεσης η οποία θα κινείται με την βοήθεια δύο
υδραυλικών τηλεσκοπικών κυλίνδρων και η οποία θα περιστρέφεται περί σταθερού
άξονα κατά 120 μοίρες περίπου.
Η εκκένωση του οχήματος θα γίνεται με αντίστροφη κίνηση της εσωτερικής
πλάκας κατά τέτοιο τρόπο που να επιτυγχάνεται η πλήρης απομάκρυνση των
απορριμμάτων από το εσωτερικό της κιβωτάμαξας. Ο χειρισμός της διαδικασίας
εκκένωσης των απορριμμάτων πρέπει να μπορεί να γίνει από χειριστήριο σε κατάλληλο
σημείο επί της υπερκατασκευής. Το απορριμματοφόρο θα μπορεί να εκκενώνει τα
απορρίμματα σε μεγαλύτερα απορριμματοφόρα τύπου πρέσας (από 10m3 και άνω) ή
ημιρυμουλκούμενα κοντέϊνερς. Η εκκένωση των απορριμμάτων θα πρέπει να γίνεται σε
τέτοιο ύψος ώστε να είναι δυνατή η απευθείας εκκένωση των απορριμμάτων.
Β.10.4) Σύστημα ανύψωσης κάδων
Η χοάνη υποδοχής των απορριμμάτων θα δέχεται μεταλλικούς και πλαστικούς κάδους
χωρητικότητας από 80 lt έως τουλάχιστον 1300 lt (ενδεικτικά, κατά DIN 30740, DIN
30700 και ΕΝ 840), μέσω υδραυλικού συστήματος ανύψωσης και εκκένωσης κάδων
τύπου βραχιόνων ή/και xτένας. Η ανυψωτική ικανότητα μηχανισμού θα είναι
τουλάχιστον 700 kg.
Θα υπάρχουν σσφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης των κάδων και ελαστικά
προστασίας από τις κρούσεις. Ο χειρισμός του συστήματος θα γίνεται από εξωτερικό
σημείο του οχήματος, πίσω δεξιά κατά προτίμηση. Θα υπάρχει η δυνατότητα
ανύψωσης δύο κάδων 80-360 lt ταυτόχρονα.
Β.10.5) Δυναμολήπτης (P.T.O.)
Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του οχήματος μέσω
δυναμολήπτη (P.T.O) και μέσω αντλίας ελαίου (όπου θα κινεί την πρέσα, θα ανυψώνει
και θα εκκενώνει τους κάδους με το σχετικό ταρακούνημα και θα κινούν αντίστροφα το
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έμβολο εκκένωσης του οχήματος). Να δοθεί ο τύπος, η μέγιστη παροχή στις διάφορες
στροφές και η μέγιστη πίεση της αντλίας.
11) Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια
Η υπερκατασκευή θα έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των
πολιτών (ειδικότερα κατά τις συχνές στάσεις για φόρτωση απορριμμάτων). Θα φέρει
όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην
τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις :
Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2004/108/ΕΚ (ενσωμάτωση με την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007).
Ασφάλειας μηχανών – σήμανση CE σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42
(ενσωμάτωση με το Π.Δ.57/2010, ΦΕΚ 97 τ. Α’/25-6-2010). Να κατατεθεί με την
τεχνική προσφορά το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το άρθρο
12.3.β ή 12.3.γ (IX παράρτημα) της οδηγίας 2006/42/ΕΚ πρωτοτύπου όμοιο με
το προσφερόμενο είδος από διεθνώς Διαπιστευμένο Φορέα, με το οποίο να
προκύπτει και η συμμόρφωση του προσφερόμενου οχήματος με το Ευρωπαϊκό
πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα.
Η υπερκατασκευή επίσης θα φέρει ανακλινόμενα, αντιολισθητικά και ισχυρά
σκαλοπάτια στο πίσω μέρος του οχήματος για την ασφαλή μεταφορά δύο εργατών σε
κατάλληλες προστατευόμενες θέσεις όρθιων (με χειρολαβές συγκράτησης σε
κατάλληλα σημεία, φτερά και λασπωτήρες στο όχημα ώστε να μην ενοχλείται το
προσωπικό φόρτωσης) (συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501, όπως
ισχύει σήμερα). Για τη διευκόλυνση των ελιγμών του οχήματος, τα σκαλοπάτια να
συμπτύσσονται.
Θα υπάρχει σύστημα/μηχανισμός με διακόπτες εκτάκτου ανάγκης stop και στις δύο
πλευρές του χώρου εργασίας των εργατών, το οποίο να απενεργοποιεί όλο το σύστημα
συμπίεσης και για το οποίο απαιτείται χειροκίνητα η επαναφορά του. Ο μηχανισμός
απεγκλωβισμού θα λειτουργεί από πλήκτρο στο χειριστήριο.
Θα υπάρχει έγχρωμη κάμερα επισκόπησης (CCTV) του χώρου φόρτωσης με οθόνη
στην καμπίνα του οδηγού και ηχητική επικοινωνία οδηγού και εργατών.
Το όχημα θα φέρει επίσης ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης των ανακλινόμενων
σκαλοπατιών μεταφοράς των εργαζομένων. Δια του κυκλώματος αυτού δεν επιτρέπεται
η ανάπτυξη ταχύτητας του οχήματος πέραν των 30km/h (ή της μέγιστης ταχύτητας που
ορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία) ενώ απαγορεύεται και η
οπισθοπορεία του οχήματος όταν οι εργάτες βρίσκονται πάνω σε αυτό. Με τα
σκαλοπάτια κατεβασμένα (πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήμερα στην πιο πρόσφατη
έκδοση του) το ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης να δίνει κατάλληλες εντολές δια
των οποίων το όχημα να σταματά. Η απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώματος δεν
πρέπει να είναι εφικτή. Σε περίπτωση ανάγκης να υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός της
καμπίνας ο οποίος να απενεργοποιεί την ανωτέρω λειτουργία, να υπάρχει όμως ποινή
παύσης όλων των λειτουργιών του απορριμματοφόρου για 5 λεπτά.
Θα υπάρχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία,
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους
προβολείς (και για οπισθοπορεία), φώτα πορείας, σταθμεύσεως, ομίχλης και ενδεικτικά
περιμετρικά του οχήματος. Δύο (2) περιστρεφόμενους φάρους πορτοκαλί χρώματος,
ένα στο μπροστά και ένα στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου. Προβολείς εργασίας
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λειτουργίας (πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση) και για νυχτερινή αποκομιδή
απορριμμάτων. Ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το πίσω και
εμπρόσθιο μέρος του οχήματος (ζέβρες). Ύπαρξη σημάνσεων για αποφυγή
επικίνδυνων ενεργειών από τους εργαζόμενους.
Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα
δε χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα.
Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια
(τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα
να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως
οπών στο όχημα.
Το όχημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα,
όπως όνομα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ.
Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας
και κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας.
Το όχημα θα παραδοθεί τα ακόλουθα παρελκόμενα :
 Πλήρης εφεδρικός τροχός, όμοιος με τους βασικά περιλαμβανόμενους,
τοποθετημένος σε ευχερή θέση.
 Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς
σε κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά.
 Δύο (2) τουλάχιστον πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(Κ.Ο.Κ.) (όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του
οχήματος).
 Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
 Τρίγωνο βλαβών.
Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή
λειτουργία του οχήματος, σε δύο σειρές για τον κινητήρα, το πλαίσιο και την
υπερκατασκευή στην Ελληνική γλώσσα (κατά προτίμηση) ή σε επίσημη μετάφραση
αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και αντίστοιχα βιβλία ή ψηφιακοί δίσκοι (υλικό σε
ηλεκτρονική μορφή) ανταλλακτικών (εικονογραφημένα με κωδικοποίηση κατά το
δυνατόν).
Β.12) Ποιότητα- Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη
Με την Τεχνική Προσφορά να κατατεθεί:

Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για
ολοκληρωμένο όχημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ
όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από
την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες
σχετικές διατάξεις.


Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην
Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή) συνοδευμένη από Πιστοποιητικό
Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το άρθρο 12.3.β ή 12.3.γ (IX παράρτημα) της οδηγίας
2006/42/ΕΚ πρωτοτύπου όμοιο με το προσφερόμενο είδος από διεθνώς
Διαπιστευμένο Φορέα, με το οποίο να προκύπτει και η συμμόρφωση του
προσφερόμενου οχήματος με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015
που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα.
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Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το πλήρες
όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε
εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του
Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς
συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) .



Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον 3 έτη.



Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα
παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10
ημέρες.



Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου
στην Ελλάδα στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, (για την περίπτωση που
μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο, η
παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίσιο), στην οποία θα δηλώνει ότι:
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση
κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο.
β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και
απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο.
γ) θα καλύψει τον Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν
αυτό απαιτηθεί.



Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης /
service. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το
πολύ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης
και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.
Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα.

Γ. ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 10.000 LT
Γ.1) Γενικές απαιτήσεις
Το προσφερόμενο όχημα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο φυσικού αερίου όσο και η
υπερκατασκευή) να είναι απολύτως καινούργιο, αμεταχείριστο και πρόσφατης
κατασκευής.
Η υπό προμήθεια υδροφόρα φυσικού αερίου θα χρησιμοποιηθεί από την υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου και θα πρέπει να εκτελεί τις παρακάτω εργασίες:
•
Σύστημα πλύσης δρόμων και πεζοδρομίων με μεγάλη παροχή νερού
•
Κατάβρεγμα ασφάλτινων ή χωμάτινων δρόμων
•
Σύστημα πλύσης δρόμων, πεζοδρομίων και αποκόλλησης αφισών με υψηλή
πίεση νερού.
•
Πλύση, με πιστόλι υψηλής πίεσης αγαλμάτων, σιντριβανιών κλπ.
•
Πλύση λαϊκών αγορών κλπ
•
Υπηρεσίες ποτίσματος
•
Υπηρεσίες πυρόσβεσης
Να δοθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή
στην Αγγλική, των προσφερόμενων πλαισίων των οχημάτων, όπου θα φαίνονται τα
τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών.
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Γ.2) Πλαίσιο οχήματος
Το όχημα να αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για υπερκατασκευή
πλύσης πεζοδρομίων – οδοστρωμάτων.
Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2.
Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι 18tn. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να
προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων ή των αντιπροσώπων
τους, όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε
βάρος της υπερκατασκευής με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων από όμοιο κατάλογο ή
περιγραφή του κατασκευαστή της.
Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και
θα αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό
γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20%
μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεπομένου. Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός.
Η ικανότητα του πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο νερού θα είναι τουλάχιστον
10.000 λίτρα. Ως ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που μένει μετά
την από το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους, στο
οποίο περιλαμβάνεται η καμπίνα οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και δυο εργάτες),
το βάρος του καυσίμου, του λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα
εργαλεία συντήρησης, η κενή υπερκατασκευή και όλη γενικά η εξάρτηση του
οχήματος).
Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν
τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία
που θα καθορίσει ο Δήμος.
Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα:
-Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου.
-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς.
-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ
-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
-Τρίγωνο βλαβών
-Ταχογράφο
-Βιβλία συντήρησης και επισκευής
-Βιβλίο ανταλλακτικών.
Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.,
θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα
ως και ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό.
Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση
ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας
κυκλοφορίας
Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν
απαραίτητα και μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία
και πληροφορίες:
 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος
 Μεταξόνιο
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Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο)
Βάρη πλαισίου
Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT)
Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού.
Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο
Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα.

Γ.3) Κινητήρας
Ο κινητήρας θα είναι φυσικού αερίου, τετράχρονος υδρόψυκτος, 6/κύλινδρος, νέας
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 και από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και
άριστης φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι
τουλάχιστον 280Hp και ροπής 1.200Nm. Εάν δεν είναι ατμοσφαιρικός ο κινητήρας θα
μπορεί να διαθέτει στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη αέρα
υπερπλήρωσης (Intercooler). Η χωρητικότητα του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον
7.500cc.
Να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και της ροπής στρέψεως
σε σχέση με τον αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή), καθώς
και οι καμπύλες οικονομίας καυσίμου. Είναι επιθυμητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το
δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει
επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών.
Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι:
 Τύπος και κατασκευαστής
 Η πραγματική ισχύς , στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας.
 Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του.
 Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε
σχέση με τον αριθμό των στροφών.
 Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος).
 Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός
Γ.4) Σύστημα μετάδοσης
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι αυτοματοποιημένο ή πλήρως αυτόματο και θα
διαθέτει τουλάχιστον 5 ταχύτητες εμπροσθοπορείας και 1 οπισθοπορείας. Η αλλαγή
των σχέσεων να γίνεται χωρίς τη χρήση πεντάλ συμπλέκτη. Ο συμπλέκτης θα είναι
μεγάλης διαμέτρου υδραυλικής λειτουργίας αυτορρυθμιζόμενος.
Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να
γίνεται διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων.
Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να
με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 30% και συντελεστή τριβής 0,60 και θα
περιλαμβάνει διάταξη κλειδώματος του διαφορικού στον πίσω άξονα, για υψηλή
πρόσφυση κατά την εκκίνηση σε αντίξοες συνθήκες (π.χ. ολισθηρό υπέδαφος,
χειμερινές συνθήκες οδοστρώματος κλπ.) με αποτέλεσμα την υψηλή οδηγική
συμπεριφορά και κυκλοφορικά ασφάλεια κατά τις διαδρομές σε μη ασφαλτοστρωμένους
δρόμους.
Γ.5) Σύστημα πέδησης
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Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει
σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.), Το όχημα να διαθέτει σύστημα
ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System – ESP).
To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς
δισκόφρενα, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία
1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά
του. Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί
στους πίσω τροχούς του οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια
πίεσης αέρα) τότε το όχημα θα ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα
περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
Γ.6) Σύστημα διεύθυνσης
Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική
υποβοήθηση σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση
αυτής.
Tο τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη
θέση για βολική επιβίβαση και αποβίβαση.
Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να
είναι η ελάχιστη δυνατή.
Γ.7) Άξονες – αναρτήσεις
Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Ο τύπος της ανάρτησης του εμπρόσθιου και του
οπίσθιου άξονα θα είναι χαλύβδινες με παραβολικά ελατήρι ή με αερόσουστες (air
suspension) ή συνδυασμό αυτών. Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι
ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων.
Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας θα
πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες
κίνησης. Ο κινητήριος πίσω άξονας θα είναι εφοδιασμένος με σύστημα ASR, που
αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους τροχούς σε περίπτωση μειωμένης πρόσφυσης.
Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς
αεροθάλαμο (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία
2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους
κανονισμούς ETRTO.
Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο
περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων,
εργαλείων, ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το
μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο.
Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων,
αναρτήσεων και ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη
τροποποίηση αυτής).
Γ.8) Καμπίνα οδήγησης
Η καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τύπου και τύπου καμπίνας ημέρας και να εδράζεται
επί του πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος.
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Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και
θα προσφέρει άνεση στον οδηγό χάρη, με ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών
σημείων. Το όχημα θα διαθέτει θέση για τον οδηγό και δύο (2) συνοδηγούς.
θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα
από γυαλί SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με
επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο
τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα,
σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινομένου
φρέσκου αέρα, aircondition, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση
μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου.
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία
που θα καθορίσει η υπηρεσία.
Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.,
θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα.
Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση
ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας
κυκλοφορίας.
Γ.9) Χρωματισμός
Εξωτερικά το όχημα θα είναι χρωματισμένο με χρώμα DUCO σε δύο τουλάχιστον
στρώσεις μετά από αστάρωμα των επιφανειών και σε απόχρωση που θα ορισθεί από
την Υπηρεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης. Οι απαιτούμενες επιγραφές θα
καθορισθούν ομοίως από την Υπηρεσία μετά την υπογραφή της σύμβασης σε εύλογο
χρόνο.
Γ.10) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Γ.10.1) ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ
Η δεξαμενή νερού θα είναι χωρητικότητας 10.000lt νερού και θα είναι κατασκευασμένη
από χαλυβδοέλασμα πάχους 3mm.
Η δεξαμενή θα φέρει εσωτερικές ενισχύσεις, θα είναι ηλεκτροσυγκολλητή παντού ώστε
να αποφεύγονται διαρροές νερού και θα είναι γενικά στιβαρής κατασκευής ώστε να
μπορεί να φέρει χωρίς κόπωση το φορτίο της. Θα είναι ασφαλώς στηριγμένη πάνω στο
πλαίσιο του αυτοκινήτου. Το σχήμα της θα είναι ελλειπτικό ή κυλινδρικό και θα φέρει
επαρκή αριθμό διαφραγμάτων γιά τον περιορισμό της παλινδρόμησης του νερού κατά
την κίνηση του οχήματος.
Θα υπάρχει επικοινωνία των διαμερισμάτων διαμέσου ανοιγμάτων στο κάτω μέρος των
χωρισμάτων και στο πάνω μέρος για την μετακίνηση του εγκλωβισμένου αέρα.
Στο επάνω μέρος της δεξαμενής θα υπάρχει αντιολισθητικός διάδρομος.
Στις δύο πλευρές της δεξαμενής και σε όλο το μήκος της θα υπάρχουν δύο πλαϊνές
υποδοχές για την τοποθέτηση των ελαστικών σωλήνων του συγκροτήματος.
Στο πάνω μέρος θα υπάρχει ανθρωποθυρίδα, με ταχειασφαλισμένο στεγανό κάλυμμα
από την οποία θα γίνεται το γέμισμα της δεξαμενής με φυσική ροή ή επίβλεψή της.
Θα υπάρχει ανθρωποθυρίδα στο επάνω μέρος, αναπνευστικές βαλβίδες, στόμια
πλήρωσης και εκκένωσης με τους κατάλληλους ταχυσυνδέσμους, διάταξη
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υπερχείλισης, σκάλα ανόδου καθώς υποδοχές για τοποθέτηση διαφόρων σωλήνων και
άλλων απαραίτητων εξαρτημάτων.
Η δεξαμενή νερού θα φέρει δείκτη στάθμης νερού καθώς και ειδικό σύστημα ηχητικής
προειδοποίησης στο θάλαμο του οδηγού όταν η στάθμη του νερού έχει κατέλθει κάτω
από ένα όριο ασφαλείας.
Επίσης θα υπάρχει σύστημα ασφαλείας το οποίο, σε περίπτωση που αδειάσει η
δεξαμενή νερού, θα θέτει εκτός λειτουργίας τις αντλίες του συγκροτήματος εκτόξευσης
νερού, για αποφυγή καταστροφής τους.
Τέλος θα φέρει πλήρες δίκτυο σωληνώσεων και εξαρτημάτων με ταχυσυνδέσμους για
όλες τις προσφερόμενες λειτουργίες καθώς επίσης και τις απαραίτητες διατάξεις
πλήρωσης, υπερχείλισης και εκκένωσης της. Η υδροληψία θα μπορεί να γίνει είτε με
ελεύθερη ροή.
Γ.10.2) ΑΝΤΛΙΕΣ
Η υπερκατασκευή θα φέρει δυο (2) αντλίες:
Γ.10.2.1) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ
Η πυροσβεστική αντλία θα είναι κατ’ ελάχιστον με σώμα από χυτοσίδηρο, ορειχάλκινες
πτερωτές και ανοξείδωτο άξονα, παροχής 700lt/min-5bar και 450lt/min-8bar
περίπου.
Η πυροσβεστική αντλία θα παίρνει κίνηση με χρήση δυναμολήπτη (Ρ.Τ.Ο.) μέσω
υδραυλικής σύμπλεξης από το κιβώτιο ταχυτήτων και θα τροφοδοτεί τα συστήματα
πλύσης και κατάβρεξης δρόμων, πλύσης ρείθρων, πυρόσβεσης ενώ θα
χρησιμοποιείται και για αναρρόφηση νερού και πλήρωση της δεξαμενής.
Μέσω της αντλίας αυτής το όχημα θα είναι σε θέση να καταβρέχει ή να πλένει οδούς με
εμπρόσθιους & πλαϊνούς ρυθμιζόμενους κρουνούς ("πάπιες").
Γ.10.2.2) ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Η αντλία υψηλής πίεσης νερού θα είναι πίεσης τουλάχιστον 200bar και παροχής
τουλάχιστον 50lt/min. Θα τροφοδοτεί το σύστημα πιστολιού και του πλυστικού
συστήματος δρόμων και ρείθρων με υψηλή πίεση. Θα παίρνει κίνηση μέσω του
δυναμολήπτη (ΡΤΟ).
Γ.10.3) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΕΩΣ
Το όχημα θα διαθέτει τα συστήματα πλύσεως που περιγράφονται παρακάτω:
Γ.10.3.1) ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΟΧΗ
ΝΕΡΟΥ.
Το σύστημα για πλύσιμο και κατάβρεξη δρόμων θα έχει δυνατότητα αφ’ ενός
καταβρέγματος και αφ’ ετέρου πλύσης και απομάκρυνσης κάθε φύσεως σκουπιδιών.
Το σύστημα αυτό θα τροφοδοτείται από την πυροσβεστική αντλία και θα αποτελείται
από:
 Μια (1) μπάρα με πολλαπλά ορειχάλκινα μπεκ, τοποθετημένη στο εμπρόσθιο
τμήμα του αυτοκινήτου, για πλύση δρόμων με πίεση. Θα διαθέτει τουλάχιστον 7
μπεκ για κάθετη πλύση . Το πλάτος εργασίας θα φθάνει τα πέντε (5) μέτρα
περίπου.
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δύο ‘πάπιες΄ δεξιά και αριστερά στα άκρα της εμπρόσθιας μπάρας για
κατάβρεγμα δρόμων, γηπέδων κ.α. πλάτους 8 μέτρων περίπου.
Μία ΄πάπια΄ καταβρέγματος ασφάλτινων ή χωμάτινων δρόμων ευρείας γωνίας
εκτόξευσης, τοποθετημένη στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου πλάτους 5 μέτρων
περίπου.

Γ.10.3.2) ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΑΦΙΣΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ.
Θα αποτελείται από ελαστικό σωλήνα 3/8’’ μήκους 15m με πιστόλι υψηλής πίεσης και
τα αντίστοιχα ειδικά ακροφύσια για τις διάφορες χρήσεις. Ο σωλήνας αυτός θα
τυλίγεται-εκτυλίσσεται σε ειδική εκτυλίκτρια αυτόματης επανατύλιξης, χαλύβδινη που
θα βρίσκεται σε κατάλληλο μέρος του οχήματος (στο πίσω τμήμα).
Με την προσθήκη του πιστολιού πλύσης η μάνικα αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για πλύση με υψηλή πίεση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων, αποκόλληση
αφισών, πλύση οχημάτων, συντριβανιών, αγαλμάτων και άλλες χρήσεις.
Γ.10.3.3) ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
Μέσω ελαστικού σωλήνα που θα προσαρμόζεται σε ειδικό ταχυσύνδεσμο, θα γίνεται
το πότισμα δέντρων ή κήπων. Σωλήνας μήκους 20m θα είναι τυλιγμένος σε χειροκίνητη
εκτυλίκτρια.
Γ.10.3.4) ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Το σύστημα πυρόσβεσης θα αποτελείται από σωλήνα πυροσβεστικού τύπου μήκους
30μέτρων με ανάλογο ταχυσύνδεσμο για τροφοδοσία από την αντλία πυροσβεστικού
τύπου. Στο άκρο του θα φέρει ρυθμιζόμενο αυλό για πυροσβεστική χρήση.
Όλοι οι σύνδεσμοι (STORTZ) και οι σωληνώσεις πυρόσβεσης θα είναι κατάλληλης
μορφής και διατομής ώστε να υπάρχει πλήρης συμβατότητα του οχήματος με τους
πυροσβεστικούς κρουνούς και τα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Στην οροφή του εμπρόσθιου μέρους της υπερκατασκευής θα υπάρχει πυροσβεστικό
κανόνι το οποίο θα έχει δυνατότητα κατάσβεσης πυρκαγιών από απόσταση 30 μέτρων
περίπου.
Γ.10.4) ΟΡΓΑΝΑ –ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
Εντός της καμπίνας των επιβατών θα βρίσκεται χειριστήριο με όλες τις λειτουργίες της
βυτιοφόρας υπερκατασκευής.
Ενδεικτικές λυχνίες θα δηλώνουν την ενεργοποίηση η όχι των βαλβίδων λειτουργίας.
Ηχητικό σήμα θα ενημερώνει όταν υπάρχει χαμηλή στάθμη νερού στη δεξαμενή και θα
διακόπτει την λειτουργία των αντλιών για την αποφυγή ζημιών.
Στην οροφή της καμπίνας των επιβατών θα είναι τοποθετημένος αναλαμπών φάρος με
διακοπτόμενη λειτουργία.
Γ.11) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η υπερκατασκευή θα έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των
πολιτών. Θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα
περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές
απαιτήσεις:
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Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2004/108/ΕΚ (ενσωμάτωση με την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007).
Ασφάλειας μηχανών – σήμανση CE σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42
(ενσωμάτωση με το Π.Δ.57/2010, ΦΕΚ 97 τ. Α’/25-6-2010).

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία,
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.K. Έναν (1) περιστρεφόμενο φάρο πορτοκαλί
χρώματος, ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες καθώς και ύπαρξη
σημάνσεων για αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από τους εργαζόμενους.
Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα
δε χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα. Να περιγραφούν οι σχετικές διατάξεις.
Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια
(τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα
να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως
οπών στο όχημα.
Το όχημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα,
όπως όνομα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ.
Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας
και κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας.
Το όχημα θα παραδοθεί τα ακόλουθα παρελκόμενα:
 Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς
σε κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά.
 Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή
λειτουργία.
Γ.12) Ποιότητα- Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη
Με την Τεχνική Προσφορά να κατατεθεί:

Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για
ολοκληρωμένο όχημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ
όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από
την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες
σχετικές διατάξεις.


Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην
Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή)



Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το πλήρες
όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε
εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του
Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς
συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό).



Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον 3 έτη.



Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα
παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10
ημέρες.



Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου
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στην Ελλάδα στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, (για την περίπτωση που
μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο, η
παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίσιο), στην οποία θα δηλώνει ότι:
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση
κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο.
β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και
απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο.


Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης /
service. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το
πολύ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης
και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.
Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα.

3.2 ΔΕΙΓΜΑ
Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και
τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις
τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός
δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να
επιδείξουν ίδιο ή όμοιο δείγμα του προσφερόμενου είδους σε τόπο που θα υποδείξουν.
Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση.
3.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών ,
χειριστών του αγοραστή για το χειρισμό
και συντήρηση του προσφερόμενου
εξοπλισμού. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα
εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και
άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).
3.4 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Η τελική παράδοση των οχημάτων θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να
βαρύνουν τον Προμηθευτή. Τα όχηματα θα παραδοθούν με όλες τις απαραίτητες
εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων.
Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από πέντε (5) μήνες. Να
υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.
3.5 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές
του προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να
προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων
οχημάτων.
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση,
ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας
κυκλοφορίας του οχήματος.
Θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές
επιπτώσεις των εκπομπών CO2,NOx NMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.
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3.6 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Α. Απορριμματοφόρο τύπου πρέσσα 12 m3,με σύστημα πλύσης κάδων
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Κν

Κ1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΠΛΑΙΣΙΟ – ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Ωφέλιμο Φορτίο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (Κν)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
σν (%)
(σ ν* Κν)

100-120

6,00

Κ2

Ισχύς και Ροπή Στρέψης
Κινητήρα, Εκπομπή καυσαερίων

100-120

5,00

Κ3

Σύστημα μετάδοσης κίνησης

100-120

4,00

Κ4

Σύστημα πέδησης

100-120

4,00

Κ5

Σύστημα αναρτήσεων

100-120

4,00

Κ6

Καμπίνα οδήγησης

100-120

4,00

Κ7

Λοιπός και πρόσθετος
εξοπλισμός

100-120

3,00

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Κ8

Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας
- υλικά και τρόπος κατασκευής

100-120

10,00

Κ9

Υδραυλικό σύστημα – αντλία χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστημα
– ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου

100-120

9,00

Κ10

Ανυψωτικό σύστημα κάδων

100-120

5,00

Κ11

Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο
φορτίο απορριμμάτων

100-120

10,00

Κ12

Σύστημα πλύσης κάδων

100-120

6,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ
ΚΑΛΥΨΗ
Κ13

Εκπαίδευση προσωπικού

100-120

5,00

Κ14

Εγγύηση καλής λειτουργίας αντισκωριακή προστασία

100-120

10,00

Κ15

Εξυπηρέτηση μετά την πώλησηΤεχνική υποστήριξη- Χρόνος
παράδοσης ζητούμενων
ανταλλακτικών – Χρόνος
ανταπόκρισης συνεργείου –
Χρόνος αποκατάστασης

100-120

10,00

Κ16

Χρόνος παράδοσης

100-120

5,00

ΣΥΝΟΛΟ

100,00
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Β. Απορριμματοφόρο τύπου πρέσσα 4 m3
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Κν

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (Κν)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
σν (%)
(σ ν* Κν)

ΠΛΑΙΣΙΟ
Κ1

Ωφέλιμο Φορτίο

100-120

6,00

Κ2

Ισχύς και Ροπή Στρέψης
Κινητήρα, Εκπομπή καυσαερίων

100-120

5,00

Κ3

Σύστημα μετάδοσης κίνησης

100-120

4,00

Κ4

Σύστημα πέδησης

100-120

4,00

Κ5

Σύτημα αναρτήσεων

100-120

4,00

Κ6

Καμπίνα οδήγησης

100-120

4,00

Κ7

Λοιπός και πρόσθετος
εξοπλισμός

100-120

3,00

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Κ8

Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας
- υλικά και τρόπος κατασκευής

100-120

10,00

Κ9

Υδραυλικό σύστημα – αντλία χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστημα

100-120

10,00

Κ10

Ανυψωτικό σύστημα κάδων

100-120

6,00

Κ11

Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο
φορτίο απορριμμάτων
Λοιπός και πρόσθετος
Εξοπλισμός

100-120

10,00

100-120

4,00

Κ12

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
Κ13

Εκπαίδευση προσωπικού

100-120

5,00

Κ14

Εγγύηση καλής λειτουργίας αντισκωριακή προστασία
Εξυπηρέτηση μετά την πώλησηΤεχνική υποστήριξη- Χρόνος
παράδοσης ζητούμενων
ανταλλακτικών – Χρόνος
ανταπόκρισης συνεργείου –
Χρόνος αποκατάστασης

100-120

10,00

100-120

10,00

Χρόνος παράδοσης

100-120

5,00

ΣΥΝΟΛΟ

100,00

Κ15

Κ16
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Γ. Υδροφόρο όχημα χωρητικότητας 10.000 λίτρων
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κν

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (Κν)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
σν (%)
(σ ν* Κν)

ΠΛΑΙΣΙΟ
Κ1

Ωφέλιμο Φορτίο

100-120

6,00

Κ2

Ισχύς και Ροπή Στρέψης
Κινητήρα, Εκπομπή
καυσαερίων

100-120

5,00

Κ3

Σύστημα μετάδοσης κίνησης

100-120

4,00

Κ4

Σύστημα πέδησης

100-120

4,00

Κ5

Σύστημα αναρτήσεων

100-120

4,00

Κ6

Καμπίνα οδήγησης

100-120

4,00

Κ7

Λοιπός και πρόσθετος
εξοπλισμός

100-120

3,00

100-120

10,00

100-120

10,00

Αντλίες νερού

100-120

6,00

Συστήματα πλύσης
Λοιπός και πρόσθετος
Εξοπλισμός

100-120

10,00

100-120

4,00

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Κ8
Κ9
Κ10
Κ11
Κ12

Δεξαμενή νερού - υλικά και
τρόπος κατασκευής
Υδραυλικό σύστημα –
χειριστήρια - ηλεκτρικό
σύστημα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
Κ13

Εκπαίδευση προσωπικού

100-120

5,00

Κ14

Εγγύηση καλής λειτουργίας αντισκωριακή προστασία
Εξυπηρέτηση μετά την
πώληση- Τεχνική υποστήριξηΧρόνος παράδοσης
ζητούμενων ανταλλακτικών –
Χρόνος ανταπόκρισης
συνεργείου – Χρόνος
αποκατάστασης

100-120

10,00

100-120

10,00

Χρόνος παράδοσης

100-120

5,00

ΣΥΝΟΛΟ

100,00

Κ15

Κ16

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η
βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι
όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
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Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον
τύπο:
U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν

(τύπος 1)

όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει

σ1+σ2+..σν=1 (100%)

(τύπος 2)

Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν
την ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο:

λ = Ο.Π.
U

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο
σύγκρισης λ.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΑΜΙΑ 10.08.2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΑΜΙΑ 10.08.2020
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ελένη Ακρίβου
Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ’

Αγγελική Μακρυγιάννη
Μηχ/γος Μηχ/κος ΠΕ/Α’
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τμήμα Κίνησης-Συντήρησης
Οχημάτων
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/2020
Κ.Α. 62.7131.0001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(απορριμματοφόρων
κλπ)
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 595.200,00 €
(με ΦΠΑ 24%)
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,
ΔΗΜ.ΠΟΡΟΙ

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1Ο : Αντικείμενο Διαγωνισμού - Σύμβασης
Η μελέτη αφορά στην σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας, με Ανοικτό, Διεθνή,
Δημόσιο, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/2016. Οι διαγωνιζόμενοι
μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για όλα είτε για μεμονωμένα τμήματα.
Άρθρο 2Ο : Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της Προμήθειας
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των ανωτέρω περιγραφόμενων ειδών, για τις
ανάγκες του ∆ήµου Λαμιέων, προβλέπεται να ανέλθει έως το ποσό των 595.200,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», άξονας προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του
περιβάλλοντος», του Υπουργείου Εσωτερικών με ποσό 548.150,00 € του ΠΔΕ ΥΠ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055. Το υπόλοιπο ποσό των 47.050,00€ προέρχεται από
δημοτικούς πόρους.
Ο κωδικός προϋπολογισμού
Κ.Α.62.7131.0001.

που

αφορά

την

σχετική

προμήθεια

είναι

ο

Άρθρο 3Ο : Ισχύουσες Διατάξεις
Η προμήθεια υλοποιείται ως «Δημόσια σύμβαση προμηθειών», κατά την έννοια της
παραγράφου 8, του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β’ της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), του Νόμου 4412/2016
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016), λαμβανομένων υπόψη των
προβλεπόμενων καταργούμενων και μεταβατικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σ’
αυτόν.
Άρθρο 4Ο : Συμβατικά Στοιχεία
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι :
- Η διακήρυξη του Ανοικτού, Διεθνή, Δημόσιου, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.
- Η τεχνική Έκθεση της μελέτης.
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-

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης.
Η συγγραφή υποχρεώσεων.
Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της μελέτης.
Η/ Τεχνική Προσφορά του/των αναδόχου/ων και
Η Οικονομική Προσφορά του/των Αναδόχου/ων.

Άρθρο 5Ο : Προσφερόμενη Τιμή
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους ως εξής:
 Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ, καθ' όλη την διάρκεια
συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων.

της

προμήθειας,

 ΦΠΑ σε ποσοστό τοις εκατό (%) και σε ποσό επί της παραπάνω
διαμορφωμένης τιμής.
 Συνολική τιμή με ΦΠΑ.
Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η συνολική τιμή της
προσφοράς.
Από την Οικονομική Προσφορά, πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για την
προσφερόμενη προμήθεια. Προμήθεια η οποία αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική
Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά, θεωρείται ότι προσφέρεται
δωρεάν.
Άρθρο 6Ο : Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες. Προσφορά που ορίζει
χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία,
πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο
από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου
παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.
Άρθρο 7Ο : Διαδικασία Ανάδειξης Μειοδότη -Έγκριση Αποτελέσματος
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του ανοικτού,
διεθνή, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής
προσφοράς - τιμής, στο πλαίσιο του άρθρου 27 «Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» και του άρθρου 86 παρ. 1 & 2του Ν. 4412/2016. Γίνονται δεκτές
προσφορές, είτε για το σύνολο των προς προμήθεια οχημάτων, είτε για μεμονωμένα
οχήματα.
Για την τελική έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου, μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου. Η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου διατηρεί το δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη.
Άρθρο 8ο: Δοκιµή οχημάτων
Η επιτροπή αξιολόγησης πριν την βαθμολόγηση - αξιολόγηση προκειμένου:
α. Να διαπιστώσει το ποσοστό ανταπόκρισης των πραγματικών χαρακτηριστικών των
οχημάτων (απορριματοφόρα, υδροφόρα) σε αυτά που περιγράφονται στην προσφορά
του διαγωνιζόμενου.
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β. Να συγκρίνει σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας τα προσφερόμενα οχήματα,
ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των τεχνικών και λειτουργικών
χαρακτηριστικών που έθεσε η Υπηρεσία,
είναι δυνατόν να ζητήσει από κάθε οικονομικό φορέα να δοκιμαστεί δείγμα ιδίων
βασικών τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών µε τα προσφερόμενα, στο
σύνηθες περιβάλλον εργασίας, σε τόπο, χρόνο και σε διάρκεια που θα καθοριστεί από
αυτήν, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση προς το διαγωνιζόμενο.
Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο.
Άρθρο 9ο : Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
Ο ανάδοχος προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει
χρηματική εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. (άρθρο
72 «Εγγυήσεις», παρ. 1,β) «Εγγύηση καλής Εκτέλεσης», του Ν. 4412/Φ.Ε.Κ.147Α’/8-82016 και σχετική κατευθυντήρια Οδηγία 12 ΕΑΑΔΗΣΥ, Υποδείγματα Εγγυητικών
Επιστολών).
Η χρηματική εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης και
καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η χρηματική εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης. Εάν στο
πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις
ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της χρηματικής εγγύησης καλής
εκτέλεσης, γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων
και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση
γίνεται, σύμφωνα με την Σύμβαση, τμηματικά, η χρηματική εγγύηση καλής εκτέλεσης
αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της
ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας, που παραλήφθηκε οριστικά.
Για την σταδιακή αποδέσμευση τους, απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση
γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων αυτών και
του εκπρόθεσμου (άρθρο 72 «Εγγυήσεις», παρ. 8, α) & β), του Ν. 4412/Φ.Ε.Κ.147Α’/88-2016).
Άρθρο 10ο : Τόπος και Χρόνος Παράδοσης Ειδών Προμήθειας
10.1 Τόπος Παράδοσης Ειδών Προμήθειας :
Τα προς προμήθεια είδη, θα παραδοθούν στην έδρα της Υπηρεσίας, στο Δημοτικό
Αμαξοστάσιο, με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς και
παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις, βαρύνουν τον προμηθευτή.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.
4412/2016, από την αρμόδια επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου
221, παρ. 11β του Νόμου αυτού, ταυτόχρονα με την προσκόμιση των ειδών από τον
προμηθευτή.
10.2 Χρόνος Παράδοσης Ειδών Προμήθειας:
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Η παράδοση των οχημάτων θα γίνει το αργότερο εντός πέντε (5) μηνών, από την
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 11ο : Υποχρεώσεις Αναδόχου
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται η διαδικασία έκδοσης έγκρισης
τύπου ΜΕ και η έκδοση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας ΜΕ.
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή
λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της
εγγυημένης λειτουργίας να αποκαταστήσει οτιδήποτε είναι κατεστραμμένο (χωρίς
ευθύνη του Δήμου) με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές
προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. (άρθρο 215 παρ.2 Ν.4412/16).
ΑΡΘΡΟ 12ο : Παραλαβή Ειδών Προμήθειας
Η εκτέλεση της διαδικασίας παραλαβήςτων ειδώντης προμήθειας, θα γίνει από την
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που θα οριστεί από τον Δήμο και σύμφωνα με το Ν.
4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Η διαδικασία της παραλαβής θα πραγματοποιηθεί με μακροσκοπικό έλεγχο, εντός δέκα
πέντε (15) ημερών από την παράδοση των ειδών (Οχημάτων και Μηχανημάτων).
ΑΡΘΡΟ 13ο : Έκπτωση του Αναδόχου – Ποινικές Ρήτρες
Η έκπτωση του αναδόχου και τυχόν ποινικές ρήτρες, επιβάλλονται σύμφωνα με το Ν.
4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
ΑΡΘΡΟ 14ο : Τρόπος Πληρωμής Αναδόχου - Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις
Στον ανάδοχο καταβάλλεται το αντίστοιχο συμβατικό ποσό της πραγματοποιηθείσας
προμήθειας, με βάση την οικονομική προσφορά του. Η πληρωμή της αξίας των ειδών
της προμήθειας, γίνεται με την έκδοση των αντίστοιχων παραστατικών (τιμολογίων),
αμέσως μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και την υποβολή των αναγκαίων
δικαιολογητικών και όπως ειδικότερα ορίζεται στην σύμβαση.
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση, αλλά παραμένουν σταθερές και
αμετάκλητες καθ̕ όλη τη χρονική διάρκεια που θα εκτελείται η προμήθεια. Ο ανάδοχος
εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής, ανεξάρτητα αν στο
χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος παράδοσης της προμήθειας, υπάρξουν
αυξήσεις οποιουδήποτε κόστους και από οποιοδήποτε λόγο στην τιμή μονάδας.
Ο ανάδοχος προμηθευτής, υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που
ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκτός από τον Φ.Π.Α. που βαρύνει
τον Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 15ο Εγγυημένη Λειτουργία Προμήθειας
Για τα απορριματοφόρα και την υδροφόρα η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι
διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών και θα ισχύει από την ημερομηνία της
παραλαβής. Η εγγύηση θα είναι πλήρης, θα καλύπτει κάθε είδους βλάβη (μηχανική ηλεκτρική) στο σύνολο του αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση και με δική του φροντίδα
και δαπάνη, και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) εργάσιμων
ημερών (από την ενημέρωση του από το Δήμο) να αντικαθιστά κάθε εξάρτημα του που
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θα αποδειχθεί ελαττωματικό ή θα υποστεί βλάβη λόγω κακής κατασκευής, για το
διάστημα που θα ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας.
Ο ίδιος θα αναλάβει να εκτελέσει με δική του ευθύνη και έξοδα την επιθεώρηση και
συντήρηση του μηχανήματος στις πρώτες προγραμματισμένες πλήρεις συντηρήσειςservice, η οποία θα περιλαμβάνει το συνολικό κόστος εργασίας και ανταλλακτικών
(φίλτρων, λιπαντικών κ.λ.π, οι οποίες θα καλύπτουν τουλάχιστον τα προσφερόμενα έτη
εγγύησης καλής λειτουργίας).
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή
λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της
εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να
αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις
τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του
αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο
έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την
εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του
αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης
λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την
συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να
προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που
προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της διακήρυξης. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
ΑΡΘΡΟ 16ο : Επίλυση Διαφορών
Κατά την εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων, εφαρμόζονται: α) Οι διατάξεις του Ν.
4412/2016, β) Οι όροι της Σύμβασης και της μελέτης και γ) Συμπληρωματικά ο Αστικός
Κώδικας, σύμφωνα με το άρθρο 129 του Ν. 4412/Φ.Ε.Κ. 147Α’/8-8-2016.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΑΜΙΑ 10.08.2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΑΜΙΑ 10.08.2020
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ελένη Ακρίβου
Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ’

Αγγελική Μακρυγιάννη
Μηχ/γος Μηχ/κος ΠΕ/Α’
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(απορριμματοφόρων
κλπ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τμήμα Κίνησης-Συντήρησης
Οχημάτων
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 21 /2020
Κ.Α. 62.7131.0001

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 595.200,00 €
(με ΦΠΑ 24%)
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,
ΔΗΜ.ΠΟΡΟΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, επιχειρήσεων
…………………………………………………………………………………………….………
…….……………………………………………………………………………………
µε έδρα τ…………………..………………οδός …………………………………………..
αριθµ. ….…....….. Τ.Κ.: …………………… Τηλ.: …………………………………………….
Fax: ……………………………………………

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας, που αναγράφεται στην
επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών
εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι
αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της
προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας:

Α. ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ Φ.Π.Α. (€)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΤΜΗΜΑ Α. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 12 m3

1

Απορριμματοφόρο όχημα
φυσικού αερίου τύπου
πρέσας χωρητικότητας 12 m3
με σύστημα πλύσης κάδων

ΤΕΜ.
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ Φ.Π.Α. (€)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΤΜΗΜΑ B. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 4 m3
2

Απορριμματοφόρο όχημα
φυσικού αερίου τύπου
πρέσσας χωρ. 4 m3

ΤΕΜ.

ΤΜΗΜΑ Γ. ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
3

Υδροφόρο όχημα φυσικού
αερίου χωρητικότητας
10.000 λίτρων

ΤΕΜ.

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΤΜΗΜΑ Α. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 12 m3
1

Απορριμματοφόρο όχημα φυσικού
αερίου τύπου πρέσας χωρητικότητας
12m3 με σύστημα πλύσης κάδων

ΤΕΜ.

1
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α)
ΦΠΑ 24% (Α)
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΤΜΗΜΑ B. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡO ΟΧΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 4 m3
2

Απορριμματοφόρο όχημα φυσικού
αερίου τύπου πρέσας χωρητικότητας 4
m3

ΤΕΜ.

1
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Β)
ΦΠΑ 24% (Β)
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β

45

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΤΜΗΜΑ Γ. ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
3

Υδροφόρο όχημα φυσικού αερίου
χωρητικότητας 10.000 λίτρων

ΤΕΜ.

1
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Γ)
ΦΠΑ 24% (Γ)
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (….+ ….. + ….)
Φ.Π.Α. 24% (….+….+….)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ημερομηνία………………….
Ο Προσφέρων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τμήμα Κίνησης-Συντήρησης
Οχημάτων
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/2020
Κ.Α. 62.7131.0001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(απορριμματοφόρων
κλπ)
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 595.200,00 €
(με ΦΠΑ 24%)
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,
ΔΗΜ.ΠΟΡΟΙ

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Οι απαντήσεις στις παρακάτω τεχνικές απαιτήσεις να είναι αναλυτικές και
επεξηγηματικές, με παραπομπή σε συγκεκριμένες σελίδες των τεχνικών φυλλαδίων ή
της τεχνικής περιγραφής.

Α. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Α.1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑ 12 m3 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Γενικές Απαιτήσεις

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

2. Πλαίσιο Οχήματος

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

3. Κινητήρας

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

4. Σύστημα Μετάδοσης

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

5. Σύστημα Πέδησης

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

6. Σύστημα Διεύθυνσης

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

7. Άξονες – Αναρτήσεις

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

8. Καμπίνα Οδήγησης

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

9. Χρωματισμός

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης
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10. Υπερκατασκευή

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

11. Γενικά

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

12. Κυρίως σώμα υπερκατασκευής

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

13. Σύστημα συμπίεσης

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

14. Σύστημα ανύψωσης κάδων

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

15. Δυναμολήπτης (P.T.O.)

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης:

16. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης:

17. Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

18. Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

19. Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

20. Δείγμα

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

21. Εκπαίδευση Προσωπικού

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

22. Παράδοση Οχημάτων

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

23. Συμπληρωματικά
Προσφοράς

Στοιχεία

της

Τεχνικής

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

Α.2 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑ 4 m3
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Γενικές Απαιτήσεις
Όπως αναλυτικά ορίζονται
μελέτη της διακήρυξης
2. Πλαίσιο Οχήματος
Όπως αναλυτικά ορίζονται
μελέτη της διακήρυξης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΝΑΙ
στην

σχετική

στην

σχετική

ΝΑΙ
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Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
3. Κινητήρας
ΝΑΙ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης
4. Σύστημα Μετάδοσης
ΝΑΙ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης
5. Σύστημα Πέδησης
ΝΑΙ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης
6. Σύστημα Διεύθυνσης
ΝΑΙ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης
7. Άξονες – Αναρτήσεις
ΝΑΙ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης
8. Καμπίνα Οδήγησης
ΝΑΙ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης
9. Χρωματισμός
ΝΑΙ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης
ΝΑΙ
10. Υπερκατασκευή
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης
11. Γενικά
ΝΑΙ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης
12. Κυρίως σώμα υπερκατασκευής
ΝΑΙ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης
13. Σύστημα συμπίεσης
ΝΑΙ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης
14. Σύστημα ανύψωσης κάδων
ΝΑΙ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης
15. Δυναμολήπτης (P.T.O.)
ΝΑΙ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης:
16. Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια
ΝΑΙ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης
17. Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία
ΝΑΙ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης
18. Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη
ΝΑΙ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης
19. Δείγμα
ΝΑΙ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης
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Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20. Εκπαίδευση Προσωπικού
ΝΑΙ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης
21. Παράδοση Οχημάτων
ΝΑΙ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης
22. Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής
ΝΑΙ
Προσφοράς
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης
Β. ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Γενικές Απαιτήσεις
Όπως αναλυτικά ορίζονται
μελέτη της διακήρυξης
2. Πλαίσιο Οχήματος
Όπως αναλυτικά ορίζονται
μελέτη της διακήρυξης
3. Κινητήρας
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην
της διακήρυξης
4. Σύστημα Μετάδοσης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην
της διακήρυξης
5. Σύστημα Πέδησης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην
της διακήρυξης
6. Σύστημα Διεύθυνσης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην
της διακήρυξης
7. Άξονες – Αναρτήσεις
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην
της διακήρυξης
8. Καμπίνα Οδήγησης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην
της διακήρυξης
9. Χρωματισμός
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην
της διακήρυξης
10. Υπερκατασκευή
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην
της διακήρυξης
11. Δεξαμενή νερού
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην
της διακήρυξης
12. Πυροσβεστική αντλία
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην
της διακήρυξης
13. Αντλία υψηλής πίεσης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην
της διακήρυξης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΝΑΙ
στην

σχετική

στην

σχετική

ΝΑΙ

ΝΑΙ
σχετική μελέτη
ΝΑΙ
σχετική μελέτη
ΝΑΙ
σχετική μελέτη
ΝΑΙ
σχετική μελέτη
ΝΑΙ
σχετική μελέτη
ΝΑΙ
σχετική μελέτη
ΝΑΙ
σχετική μελέτη
ΝΑΙ
σχετική μελέτη
ΝΑΙ
σχετική μελέτη
ΝΑΙ
σχετική μελέτη
ΝΑΙ
σχετική μελέτη
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Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
14. Σύστημα πλύσης δρόμων και ρείθρων με
ΝΑΙ
μεγάλη παροχή νερού και καταβρέγματος
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης
15. Σύστημα πλύσης δρόμων και πεζοδρομίων και
ΝΑΙ
αποκόλλησης αφισών με υψηλή πίεση νερού.
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης
16. Σύστημα ποτίσματος
ΝΑΙ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης
17. Σύστημα πυρόσβεσης
ΝΑΙ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης
18. Όργανα –χειριστήρια
ΝΑΙ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης
ΝΑΙ
19. Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης
20. Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία
ΝΑΙ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης
21. Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη
ΝΑΙ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης
22. Δείγμα
ΝΑΙ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης
23. Εκπαίδευση Προσωπικού
ΝΑΙ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης
24. Παράδοση Οχημάτων
ΝΑΙ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης
25. Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής
ΝΑΙ
Προσφοράς
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Άρθρου 100 Ν.3852/2010

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ ΥΜ Β Α Σ Η
Μεταξύ των

«Φο. Δ. Σ. Α Στερεάς Ε λ λάδαςΑ. Ε»
« Δήμου Λ αμιέων »
γ ια την

«Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών καθαριότητας από τον Περιφερειακό
ΦοΔΣΑ στο Δήμο Λαμιέων»»

[ΘΗΒΑ Δεκέμβριος 2020]
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Άρθρου 100 Ν.3852/2010
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA THN
« Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών καθαριότητας από τον Περιφερειακό
ΦοΔΣΑ στο Δήμο Λαμιέων»
Στη Θήβα, σήμερα την 1/12/2020, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:
1.

Του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς
Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ με τον διακριτικό τίτλο «Φο.Δ.Σ.Α
Στερεάς Ελλάδας Α.Ε» που εδρεύει στην Θήβα, οδός Π. Δράκου 11 &
Πινδάρου, με ΑΦΜ 997502361 (ΔΟΥ Θηβών) όπως εκπροσωπείται στη
παρούσα νόμιμα από τον Αντιπρόεδρο κ. Γεώργιο Δ. Αναστασίου

2.

Του Δήμου Λαμιέων που εδρεύει

στην Λαμία με ΑΦΜ 997947640 (ΔΟΥ

Λαμίας) όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Ευθύμιο
Καραΐσκο.
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
1.

Τα άρθρα 225-247 του ν.4555/2018 «…. Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ …(Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).

2.

Το Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα το
άρθρο 225 αυτού.

3.

Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 176 του ν. 4555/2018.

4.

Το άρθρο 132 του ν.4714/2020 «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών
συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού»

5.

Το άρθρο 21 παρ.1 του Ν.4690/2020 « Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση
προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού».

6.

Το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 3536/2007, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 24
παρ. 7 του ν. 3613/2007, περί ανάθεσης σε ΦοΔΣΑ της συλλογής και
μεταφοράς των στερεών αποβλήτων από ΟΤΑ της διαχειριστικής τους
ενότητας.
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7.

Την

ΚΥΑ

50910/2727/2003

(ΦΕΚ1909/β’/22-12-2003),

την

ΚΥΑ

2527/2009

(ΦΕΚ85/Β), τα άρθρα 225 έως 247 του ν.4555/2018 και κάθε άλλη

διάταξη

σχετική με τη λειτουργία των ΦοΔΣΑ
8.

Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών) ) και ειδικότερα το άρθρο 12 παρ. 6 αυτού.

9.

Την υπ’ αρ. 1353/2018 απόφαση του Τμήματος Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

10.

Την υπ’ αρ. 1355/2018 απόφαση του Τμήματος Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

11.

Την υπ’ αρ. ΧΧΧ/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού
Φο.Δ.Σ.Α. Στερεά Ελλάδας Α.Ε. με τις οποίες συμφωνούνται και γίνονται
αμοιβαίως αποδεκτοί οι όροι της παρούσας σύμβασης.

12.

Την με αριθ. ΧΧΧ/2020 απόφαση της Oικονομικής Eπιτροπής του Δήμου
Λαμιέων με θέμα «α. Ανάθεση υπηρεσίας συλλογής και μεταφοράς
μέρους των στερεών αποβλήτων και καθαρισμού και ευπρεπισμού
κοινόχρηστων χώρων και οδών του Δήμου Λαμιέων στο ΦοΔΣΑ Στερεάς
Ελλάδας σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007, β. Έγκριση
σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και του
«Φο.Δ.Σ.Α

Στερεάς

Ελλάδας

Α.Ε»,

για

την

ανάθεση

παροχής

υποστηρικτικών υπηρεσιών καθαριότητας στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας,
και

γ.

Εξουσιοδότηση

του

Δημάρχου

για

την

υπογραφή

της

προγραμματικής σύμβασης», με την οποία συμφωνούνται και γίνονται
αμοιβαίως αποδεκτοί οι όροι της παρούσας σύμβασης.
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Α] Από τις διατάξεις των άρθρων 100 του ν. 3852/2010, και 246 παρ. 3 του ν.
4555/2018, προκύπτει ότι για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ενός
ΦοΔΣΑ και ενός Δήμου – μέλους του, περί παροχής υπηρεσιών καθαριότητας από
τον ΦοΔΣΑ προς το Δήμο – μέλος του, δεν απαιτείται η αιτιολόγηση της αδυναμίας
του συμβαλλόμενου Δήμου να παράσχει με ίδιο προσωπικό και μέσα τις υπηρεσίες
αυτές.
Η υποχρέωση αυτή, πλήρους και επαρκούς αιτιολόγησης της απόφασης ενός
Δημοτικού Συμβουλίου περί ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε
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τρίτους, προβλεπόταν μόνο για τις περιπτώσεις ανάθεσης της εν λόγω υπηρεσίας
σε ιδιώτες, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011μέσω
διαγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 4412/2016.
Ήδη, σύμφωνα με το άρθρο 178 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019):
«Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 61
Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης
χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού.
Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, κατά την κρίση του, να αποφασίζει για τη σύναψη
δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α` 147) για την
εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων
και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών
κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Με την απόφαση
καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η
περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται..».
Επιπλέον, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του εν λόγω άρθρου (το οποίο, στο
στάδιο της συζήτησης, έφερε τον αριθμό 179 : «Με το άρθρο 179 αντικαθίσταται το
άρθρο 61 του ν. 3979/2011, το οποίο στην πράξη απεδείχθη δυσεφάρμοστο, και
ορίζεται του λοιπού ότι εφόσον κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου ανακύπτει
αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών
αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και
δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, μπορεί με
απόφαση του συμβουλίου να ανατίθενται με δημόσια σύμβαση η εκτέλεση των
υπηρεσιών αυτών. Με την εν λόγω τροποποίηση, το δημοτικό συμβούλιο, ως
κυρίαρχο αποφασιστικό όργανο του δήμου και αρμόδιο για τη διοίκηση των τοπικών
υποθέσεων, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, μπορεί να αποφασίζει για την
ανάθεση σε τρίτο των προαναφερόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4412/2016, εκτιμώντας ελεύθερα όλες τις περιστάσεις και τα πραγματικά
περιστατικά, σε συνάρτηση με την εξυπηρέτηση του δημοτικού, αλλά και του
δημοσίου συμφέροντος. Και τούτο διότι, κατά λογική συνέπεια, είναι προφανές ότι ο
νομοθέτης δεν μπορεί να θέτει εξαντλητικά προϋποθέσεις και ούτε να εξειδικεύει την
κάθε περίπτωση ονομαστικά, όπως άλλωστε αποδεικνύεται και από τη δυσκολία
εφαρμογής που εντοπίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο από τον έως τώρα έλεγχο των
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συμβάσεων του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 (βλ. ενδεικτικά 75/2012 Πράξη Ζ΄
Κλιμακίου ΕΣ και 3923/2013 Απόφαση VI Τμήματος ΕΣ, με τις οποίες κρίνεται εάν
πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια που όρισε ο νομοθέτης στην αιτιολογική σκέψη
της διάταξης). Επιπλέον, η προσφυγή στις διατάξεις του άρθρου 61, όπως
τροποποιείται με το παρόν, είναι ανεξάρτητη από τον πολυετή προγραμματισμό
προσλήψεων, όπου κάθε Ο.Τ.Α. οφείλει να αποτυπώσει τις ανάγκες του σε μόνιμο
προσωπικό για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες
πρόσληψης. Άλλωστε, η ύπαρξη ή μη προσωπικού για την ανάθεση των εν λόγω
συμβάσεων σε τρίτους είναι ένας μόνον παράγων, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση,
εξετάζεται σε συνδυασμό με τα ίδια μέσα, την ορεινότητα και τη νησιωτικότητα των
τοπικών κοινοτήτων, το εάν πρόκειται για απομακρυσμένους από την έδρα του
δήμου οικισμούς, καθώς και οποιονδήποτε άλλο, κατά την κρίση του συμβουλίου,
παράγοντα επιβάλλει, κατά στάθμιση της εκάστοτε ανακύπτουσας περίστασης, την
ανάθεση της σύμβασης σε τρίτους.»
Από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι έγκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του
Δήμου να αποφασίσει την ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών καθαριότητας, εν
όλω ή εν μέρει, στον οικείο ΦοΔΣΑ μέσω προγραμματικής σύμβασης των άρθρων
100 του ν. 3852/2010, και 246 παρ. 3 του ν. 4555/2018, ή σε ιδιώτη, μέσω
διαγωνιστικής διαδικασίας του ν. 4412/2016, κατά την κρίση του Δημοτικού
Συμβουλίου του και χωρίς να απαιτείται η αιτιολόγηση της αδυναμίας παροχής των
υπηρεσιών αυτών με ίδιο προσωπικό και μέσα.
Β) Στο σκεπτικό της απόφασης 1353/2018 της Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης του
Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρονται τα κάτωθι:
«….για την παροχή των υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων (προσωρινή
αποθήκευση,

µεταφόρτωση,

επεξεργασία

και

αξιοποίηση

αστικών

στερεών

αποβλήτων) καταβάλλεται από τούς ΟΤΑ προς τους οικείους Φο.Δ.ΣΑ. ετήσια
εισφορά, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
των Φο.∆.Σ.Α., µε βάση το κόστος των παρεχόμενων προς τους δήµους υπηρεσιών,
ήτοι ευρώ ανά τόνο, και ανάλογα µε τις ποσότητες στερεών αποβλήτων που
αντιστοιχούν σε κάθε δήµο. Η ως άνω εισφορά αφορά αποκλειστικά στη
χρηματοδότηση των υπηρεσιών πού εκ του νόµου παρέχονται από τούς ΦΟ.∆.Σ.Α.
στους Ο.Τ.Α. και καταβάλλεται µε τη διαδικασία του άρθρου 17 παρ. 2 β' του ν.
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4071/1012. Ως προς τις εργασίες όµως συλλογής και μεταφοράς στερεών
αποβλήτων πού παρέχονται, κατόπιν σχετικής προς τούτο ανάθεσης, από τους
ΦΟ.Δ.ΣΑ. στους Ο.Τ.Α., η προγραμματική σύμβαση, πού δύναται να συνάπτεται
προς το σκοπό αυτό, ορίζει τούς πόρους από τους οποίους θα καλυφθούν οι
αναλαµβανόµενες οικονοµικές υποχρεώσεις των µερών, και τον τρόπο καταβολής
της χρηµατικής αντιπαροχής…….
….η ελεγχόµενη προγραμματική σύµβαση καταρτίζεται κατ' επίκληση των διατάξεων
των άρθρων 30 παρ. 1 δ' του ν. 3536/2007 και 1 παρ. 2 της Κ.Υ.Α. 2527/2009, µε τις
οποίες προβλέπεται η δυνατότητα να ανατεθεί από τους Δήµους στον οικείο
ΦΟ.∆.ΣΑ. η συλλογή και η µεταφορά στερεών αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό, οι
πλύσεις κάδων, καθώς και η προµήθεια υλικών - ήτοι οι απαιτούµενες πλαστικές
σακούλες για τη συλλογή απορριμμάτων από βυθιζόµενους κάδους (πηγάδια) …..
αποτελούν αναγκαίες υποστηρικτικές εργασίες για την υλοποίηση της εν λόγω
συλλογής και μεταφοράς, χωρίς τις οποίες δεν δύναται να εκτελεστεί το αντικείμενο
της συγκεκριμένης σύμβασης. Συνεπώς, νομίμως µε την ελεγχόμενη σύμβαση
ανατίθεται στην ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. η εργασία της πλύσης κάδων,
καθώς και η προµήθεια πλαστικών σακουλών για τη συλλογή απορριμμάτων από
βυθιζόμενους κάδους, η δε προσβαλλόμενη απόφαση, που έκρινε ως προς το θέμα
αυτό τα αντίθετα, έσφαλε, κατά παραδοχή. σχετικού λόγου αναθεώρησης….
Περαιτέρω, οι ΦΟ.Δ.ΣΑ, όπως προκύπτει από τα οριζόµενα στο άρθρο Ι παρ. 5 της
Κ.Υ.Α. 2527/2009 (βλ. σκέψη υπό στοιχείο ΙΙΙ), δύνανται να συνάπτουν συµβάσεις µέ
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για την ανάθεση επιµέρους υπηρεσιών διαχείρισης των
αποβλήτων και λοιπών υπηρεσιών λειτουργίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, δεδοµένου ότι η ΦΟ.∆.Σ.Α.
Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. δεν διαθέτει το απαιτούµενο προσωπικό για την άσκηση των εκ
του νόµου αρµοδιοτήτων της, αλλά και για την παροχή των ως άνω νοµίµως
αναλαµβανόµενων υποστηρικτικών εργασιών συλλογής και µεταφοράς αποβλήτων
προς τους Δήµους - µέλη της — δύναται να διενεργεί διαγωνισµούς για την ανάθεση
των σχετικών υπηρεσιών σε αναδόχους …… Ως εκ τούτου, η νοµιµότητα της
ελεγχόµενης σύµβασης, κατά το µέρος που αφορά στη διάθεση προσωπικού, δεν
πλήττεται εκ του γεγονότος ότι οι παρεχόµενες από την αιτούσα υπηρεσίες
υλοποιούνται, στο πλαiσιο των δυνατοτήτων που της παρέχονται από το νόµο (βλ.
σκέψη υπό στοιχείο ΙΙΙ), µε σειρά περαιτέρω διαγωνιστικών διαδικασιών, µε
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αναθέτουσα Αρχή τη ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.E. και αντικείµενο τη σύναψη
συµβάσεων µε φορείς που διαθέτουν το ανάλογο προσωπικό.
Περαιτέρω, η πρόβλεψη µε το άρθρο 4 της ελεγχόµενης σύµβασης της χρηµατικής
αντιπαροχής του Δήµου, σε περίπτωση µη καταβολής εντός ενός µηνός από την
ηµεροµηνία τιµολόγησης της οφειλόµενης εκ µέρους του Δήµου τριµηνιαίας δόσης
προς τη ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., απευθείας ικανοποίησης της απαίτησης
της τελευταίας µε παρακράτηση του αντίστοιχου ποσού από τα εισπραττόµενα - για
λογαριασµό τον Δήµου - από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή τον εναλλακτικό προµηθευτή
ανταποδοτικά τέλη ή, εάν αυτά δεν επαρκούν, από τούς αποδιδόµενους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους του Δήµου, κατά παραποµπή στις διατάξεις τον άρθρου 9 τον ν.
3584/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε το άρθρα 17 παρ. 2 β" του ν. 4071/2012,
δεν εµπίπτει στο πεδία των εν λόγω διατάξεων πλην, όµως, ο εν λόγω συµβατικός
όρος συνιστά επουσιώδη πληµµέλεια του ελεγχόµενου σχεδίου σύµβασης. Τούτο διότι
ο τρόπος αυτός καταβολής της χρηµατικής αντιπαροχής εκ µέρους τον Δήµου, καίτοι
αφορά σε συµβατικό τίµηµα και όχι σε εισφορά του προς τον ΦΟ.Δ.Σ.Α, στην οποία
αναφέρεται η απευθείας, µέσω του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, παρακράτηση
από τα οικεία ανταποδοτικά τέλη, αφενός µεν εν τοις πράγµασι έχει την ίδια φύση µε
την συγκεκριµένη εισφορά, αφού δίδεται για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας,
έστω και κατ' ανάθεση, την οποία μάλιστα (εισφορά) και προσαυξάνει και συνιστά
τον κύριο τρόπο καταβολής, αφετέρου συμφωνείται επικουρικώς σε περίπτωση
καθυστέρησης καταβολής και για την ομαλή εξέλιξη της επίμαχης σύμβασης…».
Από την απόφαση αυτή προκύπτει ότι η νομιμότητα της εν λόγω Προγραμματικής
Σύμβασης δεν πρέπει να κριθεί με βάση τα άρθρα 225 ν. 3463/2006, 100 ν. 3852/2010,
και 61 ν. 3979/2011, αλλά βάσει των ειδικών διατάξεων του άρθρου 1 παρ.2 της ΚΥΑ
2527/2009, και του αρ. 246 παρ.3 του ν.4555/2018.
Γ) Ο Δήμος Λαμιέων με την υπ’ αριθμ ……./2020 απόφαση της Oικονομικής
Eπιτροπής του αποφάσισε την ανάθεση στον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. της
παροχής των υποστηρικτικών υπηρεσιών:
Α} Συλλογής των σύμμεικτων απορριμμάτων και μεταφοράς τους στον ΧΥΤΑ
Λαμίας, συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας και μεταφοράς στο
ΚΔΑΥ Λαμίας, ευπρεπισμού κοινοχρήστων χώρων και οδών σε όλο τον Δήμο.
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ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η παροχή
υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ
προς το Δήμο Λαμιέων για την συλλογή και μεταφορά, μέρους των σύμμεικτων
απορριμμάτων, των ανακυκλώσιμων υλικών και ο ευπρεπισμός κοινοχρήστων
χώρων και οδών όλου του Δήμου καθώς και των Τοπικών Κοινοτήτων. Τα
σύμμεικτα

απορρίμματα

θα

μεταφέρονται

στον

ΧΥΤΑ

Λαμίας,

ενώ

τα

ανακυκλώσιμα υλικά θα μεταφέρονται στο Κ.Δ.Α.Υ. Λαμίας. Συγκεκριμένα:
i. Η συλλογή των σύμμεικτων απορριμμάτων και η μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ
Λαμίας, η συλλογή των ανακυκλώσιμων

υλικών συσκευασίας και η

μεταφορά τους στο ΚΔΑΥ Λαμίας και ο ευπρεπισμός κοινοχρήστων χώρων
και οδών σε όλο τον Δήμο, θα πραγματοποιείται με την απασχόληση από το
φορέα,

δύο

(2)

χειριστών

μηχανήματος

έργου,

ενός

(1)

χειριστή

καλαθοφόρου, ενός (1) χειριστή σκούπας, έντεκα (11) οδηγών και δεκαέξι
(16) εργατών.
2. Ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ έχει την ευθύνη και το κόστος αμοιβής και
ασφάλισης του ανωτέρω περιγραφόμενου προσωπικού, το οποίο θα πρέπει
να είναι κατάλληλο για την ανωτέρω περιγραφόμενη εργασία (με τις
απαιτούμενες άδειες οδήγησης-χειρισμού, εμπειρίας κτλ).
Η εργασία θα παρέχεται σε ημέρες και ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας
καθαριότητας του Δήμου, με πενθήμερη οκτάωρη απασχόληση, καθ’ όλη τη
διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, για την κάλυψη των αναγκών του
Δήμου, σε συνεννόηση και υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του αρμόδιου
αντιδημάρχου και της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου. Η απασχόληση του
προσωπικού θα γίνεται μόνο εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) εκτός
αργιών και εκτός νυκτερινού ωραρίου.
Εξαίρεση σε τούτο αποτελεί η δυνατότητα απασχόλησης για όλη τη διάρκεια της
σύμβασης 3 οδηγών και 6 εργατών-συνοδών την ημέρα του Σαββάτου για την
συλλογή και μεταφορά σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων του
Δήμου καθώς και η δυνατότητα απασχόλησης 2 οδηγών και 4 εργατώνσυνοδών την ημέρα της Κυριακής και σε επίσημες αργίες. Σε κάθε περίπτωση η
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απασχόληση κάθε εργαζομένου θα πρέπει να είναι πενθήμερη και οκτάωρη ενώ
σε περίπτωση απασχόλησής του Σάββατα, Κυριακές ή Αργίες ο εργαζόμενος θα
λαμβάνει ό,τι προβλέπεται από τη νομοθεσία (αποδοχές, ρεπό κτλ). Επίσης, στο
ανωτέρω προσωπικό θα δίνονται όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο άδειες.
Είναι δυνατή η εναλλαγή του απασχολούμενου προσωπικού στα αντικείμενα που
περιγράφονται στην παρούσα, σύμφωνα και με τις εκάστοτε προκύπτουσες
ανάγκες του Δήμου, εφ’ όσον συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις
(διπλώματα κτλ).
3. Ο Δήμος διαθέτει μηχανικό εξοπλισμό - οχήματα και μηχανήματα έργου
(σάρωθρα,

καλαθοφόρα, γερανοφόρα

φορτηγά

κτλ), όχι όμως και το

απαιτούμενο προσωπικό για να λειτουργήσουν αυτά σύμφωνα με τις ανάγκες
του Δήμου. Για λόγους εξοικονόμησης πόρων, τα εν λόγω οχήματα δύνανται να
παραχωρηθούν προς χρήση στο ΦοΔΣΑ (φορέας) και ο φορέας να αναλάβει
την λειτουργία τους με δικό του προσωπικό, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 218/2012
απόφαση του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του VII Τμήματος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος θα παραχωρήσει προς χρήση στο ΦοΔΣΑ Στερεάς
Ελλάδας ΑΕ τον απαιτούμενο για τις ανάγκες για τις παρούσας, μηχανικό
εξοπλισμό (οχήματα-μηχανήματα).
Ο Δήμος θα αναλάβει εξ ολοκλήρου το κόστος συντήρησης – επισκευής, τα
καύσιμα και όποιο άλλο έξοδο βαρύνει το συγκεκριμένο παραχωρημένο προς
χρήση μηχανικό εξοπλισμό καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσας
σύμβασης. Ο εξοπλισμός αποτελείται από: φορτηγά, καλαθοφόρα οχήματα και
σάρωθρα,

τα

οποία

είναι

κατάλληλα

συντηρημένα

και

διαθέτουν

τις

απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και ασφάλειες για την λειτουργία τους.
Ο φορέας έχει την ευθύνη καλής λειτουργίας των οχημάτων που παραχωρούνται
από το Δήμο για την ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενη υπηρεσία με την
παροχή του κατάλληλου προσωπικού για την λειτουργία τους (οδηγούς,
χειριστές).
Όλα τα παραπάνω οχήματα θα είναι εφοδιασμένα με την απαραίτητη άδεια
κυκλοφορίας, θα έχουν υποβληθεί στους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους
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ΚΤΕΟ, θα έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τυχόν υποδείξεις των αρμοδίων
τεχνικών και θα είναι ασφαλισμένα - καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης - όπως
ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και
δικαιώματα:
2.1. ο Δήμος Λαμιέων

αναλαμβάνει:

2.1.1. Να διευκολύνει με κάθε νόμιμο τρόπο την παροχή των υπηρεσιών που
περιγράφονται στην παρούσα. Προς τον σκοπό αυτό υποχρεούται να διαθέσει κάθε
στοιχείο που θα βοηθούσε το έργο του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, να διευκολύνει
με τις υπηρεσίες του την δραστηριότητά του και να συνεισφέρει καθοδηγητικά στην
λειτουργία του.
2.1.2. Να συνεργάζεται τακτικά και εκτάκτως – όταν απαιτείται- με τον ΦοΔΣΑ Στερεάς
Ελλάδας ΑΕ για κάθε ζήτημα που ανακύπτει και αφορά στην εύρυθμη και
αποτελεσματική λειτουργία των δράσεων που αναλαμβάνονται με την παρούσα.
2..1.3. Να υποστηρίξει οικονομικά την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης,
καταβάλλοντας έγκαιρα στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ τις χρηματοδοτήσεις του
άρθρου 4 της παρούσας.
2.1.4. Να λαμβάνει γνώση και να του παρέχεται κάθε απαραίτητη πληροφορία για
την πορεία των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας.
2.1.5 Να λαμβάνει γνώση του κανονισμού λειτουργίας του ΧΥΤΑ τον οποίο και
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
2.1.6

Να ενημερώνει τους πολίτες για την εκτέλεση των υπηρεσιών, που αποτελούν

το αντικείμενο της παρούσας.
2.1.7

Να ορίσει υπαλλήλους για την παρακολούθηση υλοποίησης του αντικειμένου

της σύμβασης.
2.1.8 Να συμμορφώνεται με κάθε υπόδειξη του πρώτου συμβαλλομένου σχετικά με
την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης.
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2.1.9 Να διευκολύνει με κάθε νόμιμο τρόπο την εφαρμογή των υπηρεσιών που
περιγράφονται στην παρούσα, το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης.
2.1.10 Να δίνει στον Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες που θα ζητηθούν σχετικά με την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης.
2. 2. Ο Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε αναλαμβάνει :
2.2.1. Να παρέχει τις υπηρεσίες και να διαθέτει τον εν γένει εξοπλισμό καθώς και κάθε
εμπλεκόμενο ανθρώπινο δυναμικό προς επίτευξη των σκοπών της παρούσας βάσει
των ανωτέρω.
2.2.2. Να φροντίσει για την διαρκή ενημέρωση.
2.2.3. Να μεριμνά για την έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεών του έναντι της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
2.2.4. Να υποστηρίζει και να εποπτεύει την δραστηριότητά του, για την χρονική
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, φροντίζοντας να είναι αποτελεσματική και να
ανταποκρίνεται πλήρως και έγκαιρα στους ελέγχους που απαιτούνται.
2.2.5. Να συνεργάζεται τακτικά και εκτάκτως – όταν απαιτείται – με το Δήμο για κάθε
ζήτημα που ανακύπτει και αφορά στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των
υπηρεσιών που αναλαμβάνονται με την παρούσα.
2.2.6. Να παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής των
εργαζομένων και της τήρησης όλων των περιβαλλοντικών απαιτήσεων.
ΑΡΘΡΟ 3
ΧΩΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Οι Δημοτικές και Κοινοτικές Ενότητες του Δήμου Λαμιέων.
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
4.1. Η δαπάνη για την υλοποίηση της Παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον
Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Λαμιέων ορίζεται σε:
Τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες και τριακόσια ευρώ (392.300,00€) πλέον του
αναλογούντος

ΦΠΑ

24%,

ήτοι

συνολικά

486.452,00€,

που

αφορά

τον

προϋπολογισμό κόστους των ανωτέρω περιγραφομένων υπηρεσιών και θα
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καταβληθεί από τον Δήμο Λαμιέων στο Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε σε δύο
τριμηνιαίες δόσεις.
Για την ανωτέρω δαπάνη υλοποίησης, με βάση τον συνημμένο προϋπολογισμό της
σύμβασης, έχει ληφθεί υπόψη το κόστος του απασχολούμενου προσωπικού
σύμφωνα με τα ισχύοντα στο Φορέα περί της μισθοδοσίας του απασχολούμενου
από αυτόν προσωπικού (αρ. αποφ. Δ.Σ. 77/2016) και των παροχών στους
εργαζομένους που θα απασχοληθούν, το κόστος που βαρύνει τον φορέα μέσω της
απασχόλησής του προσωπικού από τρίτους καθώς και την χρήση και το κόστος
λειτουργίας (καύσιμα, συντήρηση κλπ) του εξοπλισμού και παρακολούθησης της
σύμβασης.
4.2. Ρητά συμφωνείται ότι, σε περίπτωση μη καταβολής εντός ενός μηνός από την
ημερομηνία τιμολόγησης, της οφειλόμενης από το Δήμο δόσης προς τον
Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, θα τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής τα
προβλεπόμενα από το αρ. 239 παρ.3 και 4 του ν.4555/2018 για την απευθείας
παρακράτηση της οφειλής από τον πρώτο συμβαλλόμενο, μέσω της ΔΕΗ ή των ΚΑΠ
του οφειλέτη Δήμου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία (ΚΥΑ
2527/2009, υπ’ αρ. 1353/2018 & 1355/2018 αποφάσεις του τμήματος μείζονος
επταμελούς σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου).
Για το λόγο αυτό, με την παρούσα, ο Δήμος Λαμιέων ρητά εκχωρεί προς το Φορέα
την αντίστοιχη απαίτησή του έναντι της ΔΕΗ, και εξουσιοδοτεί το Φορέα, προκειμένου
αυτός, μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, να προβεί σε
αναγγελία της απαίτησής του προς το αρμόδιο Κατάστημα της ΔΕΗ, ζητώντας από
αυτή να παρακρατήσει από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττει για λογαριασμό
του Δήμου, και να αποδώσει στο Φορέα το αιτούμενο ποσό, που αφορά την παροχή
των ανωτέρω υπηρεσιών, διακριτά τιμολογημένο σε σχέση με την εκάστοτε
παρακρατούμενη δόση της ετήσιας εισφοράς του Δήμου, που αποδίδει η ΔΕΗ στο
Φορέα, και σε περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου, αυτό να εισπραχθεί από τους
ΚΑΠ του Δήμου, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Φορέα προς το Υπουργείο
Εσωτερικών.
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
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1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες
ορίζεται σε έξι μήνες, αρχίζει από την 01-12-2020 και λήγει την 31-05-2021.
2. Η παρούσα σύμβαση είναι δυνατό, να ανανεωθεί για χρονική διάρκεια που
θα συμφωνηθεί από τους δυο συμβαλλόμενους, μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου
Λαμιέων και νέα απόφαση των συμβαλλομένων.
3. Σε περίπτωση καθυστέρησης υπογραφής της παρούσας και κατ’ επέκταση
της έναρξης της παρεχόμενης υπηρεσίας για οποιαδήποτε αιτία, θα μετατοπιστεί
αντίστοιχα και η ημερομηνία λήξης της σύμβασης προκειμένου να καλυφθεί πλήρως
ο χρόνος της παρεχόμενης υπηρεσίας χωρίς αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου.
4. Ορίζεται ρητά ότι η παρούσα σύμβαση μπορεί να διακοπεί αζημίως ή να
μειωθεί αζημίως το φυσικό αντικείμενο αυτής,

εφόσον ο Δήμος προσλάβει

καθοιονδήποτε τρόπο μόνιμο προσωπικό σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα
και καλυφθούν οι ανάγκες του ως προς το προσωπικό των ανωτέρω απαιτούμενων
ειδικοτήτων, ανεξάρτητα από την εξάντληση της συμβατικής περιόδου και του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού της δαπάνης.
ΑΡΘΡΟ 6
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, η τήρηση των όρων της
καθώς και η ομαλή πορεία εκτέλεσης της παρούσας, θα βεβαιώνεται από την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης, με την Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης της παρούσας, η
οποία θα συντάσσεται πριν την καταβολή του εκάστοτε χρηματικού ποσού, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας.
2. Οι

συμβαλλόμενοι

αναθέτουν την Παρακολούθηση της Σύμβασης και

την τήρηση των όρων αυτής σε κοινή επιτροπή αποτελούμενη από τους :
α.- Τον Αντιπρόεδρο του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.
β- Τον Αντιδήμαρχο περιβάλλοντος του Δήμου Λαμιέων.
γ.- Τον Γεν. Δ/ντή του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε
3. Η Κοινή

επιτροπή

εισηγείται

στα

συμβαλλόμενα

μέρη οτιδήποτε

κρίνεται

αναγκαίο για την ορθή υλοποίηση της σύμβασης και επιλαμβάνεται των διαφορών
που ήθελαν τυχόν προκύψει σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της παρούσας
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σύμβασης. Οι διαφορές

ή

διαφωνίες επιλύονται με κοινή συναίνεση όλων των

συμβαλλομένων μερών.

ΑΡΘΡΟ 7
ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Όλοι οι

όροι της σύμβασης θεωρούνται σπουδαίοι

και

σημαντικοί. Η

παράβαση των όρων ή η πλημμελής εκτέλεση αυτών από οιονδήποτε συμβαλλόμενο
παρέχει

το

δικαίωμα

στους

λοιπούς

συμβαλλόμενους

να

ζητήσουν

την

αποκατάσταση της ζημιάς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1. Κάθε διαφωνία μεταξύ του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε και
του Δήμου Λαμιέων σχετική με την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης επιλύεται
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας.
2. Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν προκύπτουν και να
μεριμνούν για

τη

συμβιβαστική επίλυση των διαφορών,

που

ενδεχόμενα

να

ανακύπτουν μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης.
3. Σε περίπτωση που οι διαφορές (που αφορούν στην εκτέλεση και ερμηνεία των
όρων της παρούσας ) δεν επιλύονται μεταξύ των συμβαλλομένων, συμφωνείται ότι
κατά

τόπο αρμόδια Δικαστήρια

ορίζονται τα καθ ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια

της

Θήβας, ως έδρα του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.
ΑΡΘΡΟ 9
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1.

Οποιαδήποτε

τροποποίηση

της

παρούσας

προγραμματικής

σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
2.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από

οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την
προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που
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προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να
θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή
από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που
δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.
Αυτά συμφωνήθηκαν συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι
και προς απόδειξη τους συντάχθηκε το παρόν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε
από αυτούς υπογράφτηκε σε 4 πρότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από
δύο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε
Ο Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Δ. Αναστασίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ.Δ/νση
: Κραββαρίτη 3
Ταχ.Κωδ.
: 35 132, Λαμία
Πληροφορίες : Αγγ. Μακρυγιάννη
Αρ. Τηλ
: 22310 - 31426
Email
: makrigianni@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος: Πράξεις αναθέσεων
προμηθειών και διαγωνισμών
δημοσίων συμβάσεων
Θεματική: Οικονομική Ζωή

ΠΡΟΣ: Την Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Λαμιέων

ΘΕΜΑ : (α) Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων, της παροχής υπηρεσίας πλύσης κάδων απορριμμάτων και καθαρισμού και ευπρεπισμού κοινοχρήστων χώρων και οδών του Δήμου Λαμιέων στον «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.7 του Ν.3613/2007, (β) Έγκριση σύναψης
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και του «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.» για την ανάθεση στον «Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ», με τον διακριτικό τίτλο «Φο.Δ.Σ.Α
Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών καθαριότητας προς το Δήμο
Λαμιέων και (γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λαμιέων για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, με την οποία συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτοί οι όροι
αυτής.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ Α΄87/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»],
2. Το άρθρο 132 του ν.4714/2020 «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού»
3. Το άρθρο 21 παρ.1 του Ν.4690/2020 « Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση
προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού».
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4. Το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 3536/2007, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 24
παρ. 7 του ν. 3613/2007, περί ανάθεσης σε ΦοΔΣΑ της συλλογής και μεταφοράς των
στερεών αποβλήτων από ΟΤΑ της διαχειριστικής τους ενότητας.
4.1 Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 της ΚΥΑ 2527/2009, οι ΦΟΔΣΑ μπορούν να
εκτελούν και τις εργασίες της παραγράφου 1β) του άρθρου 7 της υπ` αριθμ. Η.Π.
50910/2727/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (δηλαδή τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς των αστικών αποβλήτων) για λογαριασμό ΟΤΑ της Διαχειριστικής Ενότητας ευθύνης τους εφόσον γίνει σχετική προς τούτο ανάθεση. Προς το σκοπό αυτό μπορεί να συναφθεί και Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΦΟΔΣΑ, ο οποίος συμβάλλεται ως μοναδικός αντισυμβαλλόμενος, και του αντίστοιχου ΟΤΑ.
4.2 Σύμφωνα με το άρθρο 246 παρ. 3 του ν. 4555/2018, οι ΦΟΔΣΑ, ανεξαρτήτως
νομικής μορφής, μπορούν να συμμετέχουν στις προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.
4.2.1 Για λόγους ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων της περιοχής σύμφωνα με το νόμο, την άδεια λειτουργίας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης
στερεών αποβλήτων που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., τους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΚ/98/2008 όσο και ο
Ν. 4042/2012 για τα απόβλητα αλλά και για την διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών της περιοχής ευθύνης του Δήμου μας, και δεδομένης της μη επαρκούς στελέχωσης του Δήμου, της έλλειψης του απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, της αδυναμίας του Δήμου να καλύψει όλες τις ανάγκες, ο Δήμος μας συνήψε κατά το παρελθόν αντίστοιχες προγραμματικές συμβάσεις με το ΦοΔΣΑ Στερεάς
Ελλάδας Α.Ε., οι οποίες κρίθηκαν νόμιμες από την Επιτροπή του άρθρου 152 του ν.
3463/2006 για τη Φθιώτιδα την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας
ΑΕ καθώς και από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον προσυμβατικό έλεγχο.
5.- το γεγονός ότι:
(α) μεταξύ του Δήμου μας και της ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς
Ελλάδας Α.Ε.» έχει συναφθεί από 01.10.2020 έως 30.11.2020 προγραμματική σύμβαση
(ΑΔΑΜ: 20 SYMV 007485238-2020-10-15), ύψους 130.700,00 € πλέον του αναλογούντος
ΦΠΑ ήτοι συνολικά 162.068,00 €. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η
παροχή του συνόλου των υπηρεσιών που απαιτούνται από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ
Στερεάς Ελλάδας ΑΕ προς το Δήμο Λαμιέων για την συλλογή και μεταφορά, μέρους των
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συμμείκτων απορριμμάτων, των ανακυκλώσιμων υλικών, των ογκωδών απορριμμάτων
και των κλαδεμάτων, και ο ευπρεπισμός κοινοχρήστων χώρων και οδών των Τοπικών
Κοινοτήτων. Η μεταφορά των συμμείκτων απορριμμάτων, των ογκωδών απορριμμάτων
και των κλαδεμάτων του Δήμου γίνεται στο ΧΥΤΑ Λαμίας, και η μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στο Κ.Δ.Α.Υ. Λαμίας. Η συλλογή των σύμμεικτων απορριμμάτων και η
μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ Λαμίας, η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας
και η μεταφορά τους στο ΚΔΑΥ Λαμίας και ο ευπρεπισμός κοινοχρήστων χώρων και οδών σε όλο τον Δήμο, πραγματοποιείται με την απασχόληση από το φορέα, δύο (2) χειριστών μηχανήματος έργου, ενός (1) χειριστή καλαθοφόρου, ενός (1) χειριστών σκούπας,
έντεκα (11) οδηγών και δεκαέξι (16) εργατών– συνοδών.
(β) Η υλικοτεχνική υποδομή και το υφιστάμενο προσωπικό δεν επαρκούν για την
κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας στο σύνολο των δημοτικών ενοτήτων
του Δήμου μας. Καθίσταται έτσι επιτακτική η ανάγκη σύναψης νέας σύμβασης για την
ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε τρίτο, προκειμένου να καλυφθεί το μέρος
των αναγκών που δεν δύνανται να καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικό.
6. Η διάρκεια της προτεινόμενης σύμβασης θα αρχίσει από την υπογραφή της και
θα έχει ισχύ για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης μπορεί
να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί με αμοιβαία γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων
μερών.
6.1 Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης θα είναι η παροχή του συνόλου
των υπηρεσιών που απαιτούνται από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ
προς το Δήμο Λαμιέων για την συλλογή και μεταφορά, μέρους των συμμείκτων απορριμμάτων, των ανακυκλώσιμων υλικών, των ογκωδών απορριμμάτων και των κλαδεμάτων,
και ο ευπρεπισμός κοινοχρήστων χώρων και οδών των Τοπικών Κοινοτήτων. Η μεταφορά
των συμμείκτων απορριμμάτων, των ογκωδών απορριμμάτων και των κλαδεμάτων του
Δήμου θα γίνεται στο ΧΥΤΑ Λαμίας, και η μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στο
Κ.Δ.Α.Υ. Λαμίας.
6.2 Η συλλογή των σύμμεικτων απορριμμάτων και η μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ
Λαμίας, η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας και η μεταφορά τους στο
ΚΔΑΥ Λαμίας και ο ευπρεπισμός κοινοχρήστων χώρων και οδών σε όλο τον Δήμο, θα
πραγματοποιείται με την απασχόληση από το φορέα, τεσσάρων (4) χειριστών μηχανήματος έργου, έντεκα (11) οδηγών και δεκαέξι (16) εργατών– συνοδών.
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6.3.- Ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ έχει την ευθύνη και το κόστος αμοιβής και
ασφάλισης του ανωτέρω περιγραφόμενου προσωπικού, το οποίο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την ανωτέρω περιγραφόμενη εργασία (με τις απαιτούμενες άδειες οδήγησηςχειρισμού, εμπειρίας κτλ).
6.3.1.- Η εργασία θα παρέχεται σε ημέρες και ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, με πενθήμερη οκτάωρη απασχόληση, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος
της παρούσας σύμβασης, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, σε συνεννόηση και
υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου και της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου. Η απασχόληση του προσωπικού θα γίνεται μόνο εργάσιμες ημέρες
(Δευτέρα έως Παρασκευή) εκτός αργιών και εκτός νυκτερινού ωραρίου. Εξαίρεση σε τούτο
αποτελεί η δυνατότητα απασχόλησης για όλη τη διάρκεια της σύμβασης 3 οδηγών και 6
εργατών-συνοδών την ημέρα του Σαββάτου για την συλλογή και μεταφορά σύμμεικτων
και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων του Δήμου καθώς και η δυνατότητα απασχόλησης 2
οδηγών και 4 εργατών-συνοδών την ημέρα της Κυριακής και σε επίσημες αργίες. Σε κάθε
περίπτωση η απασχόληση κάθε εργαζομένου θα πρέπει να είναι πενθήμερη και οκτάωρη
ενώ σε περίπτωση απασχόλησής του Σάββατα, Κυριακές ή Αργίες ο εργαζόμενος θα
λαμβάνει ό,τι προβλέπεται από τη νομοθεσία (αποδοχές, ρεπό κτλ). Επίσης, στο ανωτέρω προσωπικό θα δίνονται όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο άδειες.
6.3.2- Ο Δήμος διαθέτει μηχανικό εξοπλισμό -οχήματα και μηχανήματα έργου (σάρωθρα, καλαθοφόρα, γερανοφόρα φορτηγά κτλ), όχι όμως και το απαιτούμενο προσωπικό για να λειτουργήσουν αυτά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου. Για λόγους εξοικονόμησης πόρων, τα εν λόγω οχήματα δύνανται να παραχωρηθούν προς χρήση στο ΦοΔΣΑ
(φορέας) και ο φορέας να αναλάβει την λειτουργία τους με δικό του προσωπικό, σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 218/2012 απόφαση του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του VII
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο Δήμος θα αναλάβει εξ ολοκλήρου το κόστος συντήρησης – επισκευής, τα καύσιμα και όποιο άλλο έξοδο βαρύνει το συγκεκριμένο παραχωρημένο προς χρήση μηχανικό εξοπλισμό καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσας
σύμβασης. Ο εξοπλισμός αποτελείται από: απορριμματοφόρα, φορτηγά, καλαθοφόρα
οχήματα και σάρωθρα, τα οποία είναι κατάλληλα συντηρημένα και διαθέτουν τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και ασφάλειες για την λειτουργία τους. Ο φορέας έχει την ευθύνη καλής λειτουργίας των οχημάτων που παραχωρούνται από το Δήμο για την ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενη υπηρεσία με την παροχή του κατάλληλου προσωπικού για την λειτουργία τους (οδηγούς, χειριστές).
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6.4.- Η δαπάνη για την υλοποίηση της Παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από
τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Λαμιέων ορίζεται σε: τριακόσια ενενήντα δύο χιλάδες τριακόσια ευρώ (392.300,00€), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι 94.152,00€ που
αφορά τον προϋπολογισμό κόστους των ανωτέρω περιγραφομένων υπηρεσιών και θα
καταβληθεί από τον Δήμο Λαμιέων στο Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε σε δύο τριμηνιαίες δόσεις. Για την ανωτέρω δαπάνη υλοποίησης, με βάση τον συνημμένο προϋπολογισμό της σύμβασης, έχει ληφθεί υπόψη το κόστος του απασχολούμενου προσωπικού
σύμφωνα με τα ισχύοντα στο Φορέα περί της μισθοδοσίας του απασχολούμενου από
αυτόν προσωπικού (αρ. αποφ. Δ.Σ. 77/2016 ΑΔΑ: Ψ7814653Σ5-ΦΝΔ) και των παροχών
στους εργαζομένους που θα απασχοληθούν, το κόστος που βαρύνει τον φορέα μέσω της
απασχόλησής του προσωπικού από τρίτους καθώς και την χρήση και το κόστος παρακολούθησης της σύμβασης.
6.4.1 Ρητά συμφωνείται ότι, σε περίπτωση μη καταβολής εντός ενός μηνός από
την ημερομηνία τιμολόγησης, της οφειλόμενης από το Δήμο δόσης προς τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, θα τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής τα προβλεπόμενα
από το αρ. 239 παρ.3 και 4 του ν.4555/2018 για την απευθείας παρακράτηση της οφειλής
από τον πρώτο συμβαλλόμενο, μέσω της ΔΕΗ ή των ΚΑΠ του οφειλέτη Δήμου, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία (ΚΥΑ 2527/2009, υπ’ αρ. 1353/2018 &
1355/2018 αποφάσεις του τμήματος μείζονος επταμελούς σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου). Για το λόγο αυτό, με την παρούσα, ο Δήμος Λαμιέων ρητά εκχωρεί προς το
Φορέα την αντίστοιχη απαίτησή του έναντι της ΔΕΗ, και εξουσιοδοτεί το Φορέα, προκειμένου αυτός, μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, να προβεί σε αναγγελία της απαίτησής του προς το αρμόδιο Κατάστημα της ΔΕΗ, ζητώντας από αυτή να
παρακρατήσει από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττει για λογαριασμό του Δήμου, και
να αποδώσει στο Φορέα το αιτούμενο ποσό, που αφορά την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, διακριτά τιμολογημένο σε σχέση με την εκάστοτε παρακρατούμενη δόση της ετήσιας εισφοράς του Δήμου, που αποδίδει η ΔΕΗ στο Φορέα, και σε περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου, αυτό να εισπραχθεί από τους ΚΑΠ του Δήμου, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Φορέα προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
6.5 Με βάση τη σύμβαση αυτή, ο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.», θα αναλάβει να εξασφαλίσει την άριστη, συνεχή και ανελλιπή εκτέλεση των
εργασιών αποκομιδής των κάδων αστικών στερεών αποβλήτων που θα του αναθέσει ο
Δήμος μας, καθώς και των λοιπών προτεινόμενων υποστηρικτικών εργασιών, όπως αυτές
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περιγράφονται επαρκώς στο επισυναπτόμενο σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης. Για
το σκοπό αυτό θα διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό και τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό
εξοπλισμό.
6.6 Επισυνάπτεται το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης που καλείται να συνάψει
ο Δήμος με τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., στην οποία περιγράφονται
αναλυτικά το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης και καταγράφονται όλοι
οι απαιτούμενοι όροι και προϋποθέσεις νομιμότητας της προγραμματικής σύμβασης,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
6.6.1 Με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας θα συσταθεί Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της σύμβασης, που θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, και συγκεκριμένα: (α) τον Αντιπρόεδρο του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., (β) τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου μας, (γ) Τον Γεν. Δ/ντή του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. Έργο της ΚΕΠ θα είναι η εποπτεία της ορθής εφαρμογής της σύμβασης και η
επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίησή της, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
7. Δεδομένου ότι η νομιμότητα της ανωτέρω σύμβασης προκύπτει από τα άρθρα
30 παρ. 1 του ν. 3536/2007, όπως τροποποιήθηκε με το

άρθρο 24 παρ. 7 του ν.

3613/2007, 1 παρ. 2 της ΚΥΑ 2527/2009 και 246 παρ.3 του ν. 4555/2018, προτείνεται να
αποφασισθούν:

Κατόπιν όλων των ανωτέρω,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Ι. την ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων στο
ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007,
ΙΙ. την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και του
«Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο μας, σύμφωνα με τα άρθρα 30 παρ. 1 του
ν. 3536/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007, 1 παρ. 2
της ΚΥΑ 2527/2009 και 246 παρ. 3 του ν. 4555/2018, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.
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ΙΙΙ. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

Η Αν/τρια Προϊσταμένη
Δ/νσης Περιβάλλοντος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
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