
 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
        ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 

                                                     Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

                                                            Αριθ. Πρακτικού 27 

Αριθ. Απόφασης 220 

  

ΘΕΜΑ: Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης με ορισμό 

Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» Α.Μ.42Κ/2020 (Δ/ΝΣΗ 

ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), προϋπολογισμού 74.176,80€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.). 

 
Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 7

η
 του μήνα Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή  

και ώρα 11:00, στο Δημοτικό κατάστημα Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, ύστερα από 

πρόσκληση του Πρόεδρου – Δημάρχου κ. ΠΑΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, με αρ. πρωτ. 21229/3-8-20, που 

κοινοποιήθηκε σε κάθε ένα Δ.Σ. στις 3-8-2020 σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, η 

Οικονομική Επιτροπή ενημερώθηκε (δια περιφοράς), για τις σχετικές διαδικασίες και τα θέματα 

και θεωρούνται παρόντες οι εξής: 

 

1) - Πρόεδρος   

2) Οικονομάκης Μιχαήλ Αντιπρόεδρος   

3) Λιάκου Ελένη    

4) Μαυροειδάκος Ιωάννης    

5) Αβράμης Γεώργιος    

6) Μαυροειδής Γεώργιος-Στυλιανός    

7) Αντωνόπουλος Γεώργιος    

8) Κουλοχέρης Αλέξανδρος    

9) Σερέπας Σταμάτιος    

          

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1) Παππούς Χρήστος Πρόεδρος    

      

      

Αν και νόμιμα είχαν κληθεί, διαπιστωθείσης της απαρτίας, λαμβάνει χώρα η δια περιφοράς 

Οικονομική Επιτροπή με τα θέματα που είχαν συμπεριληφθεί στη νόμιμη κοινοποιηθείσα 

ημερήσια διάταξη. 

Η Ο.Ε. αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθούν έκτακτα θέματα και να ληφθούν αποφάσεις 

σαν κατεπείγοντα, μετά τη λήξη της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το αρ. 67 παρ.7 του 

Ν.3852/2010. 
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Ο Αντιπρόεδρος ενημερώνει τους Συμβούλους της Ο.Ε. για το 4
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, που αφορά  στην έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης με ορισμό 

Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» Α.Μ.42Κ/2020 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), 

προϋπολογισμού 74.176,80€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) και αναφέρει την από 3-8-2020 εισήγηση της 

Δ/νσης Περιουσίας και Προμηθειών, ως εξής:  

«Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για την κάλυψη αναγκών του Δήμου  και αφορά στην 

τοποθέτηση, λειτουργία και συντήρηση μη μόνιμων εγκαταστάσεων υγιεινής (φορητές και χημικές 

τουαλέτες) σε λαϊκές υπαίθριες συναθροίσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως εορταστικές 

εκδηλώσεις τοπικών συλλόγων, εμποροπανηγύρεις ιερών ναών,  πλατείες, χώρους στάθμευσης 

οχημάτων, σταθμούς προαστιακού σιδηροδρόμου, παιδικές χαρές κλπ, για την αντιμετώπιση των 

αναγκών υγιεινής των δημοτών και των διερχομένων.  

 Η διάρκεια της μίσθωσης των μη μόνιμων εγκαταστάσεων υγιεινής θα είναι ένα  (1) έτος,                         

ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 74.176,80€ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2020 με 

Κ.Α. 15-6235.10001 ποσό 37.200 € συμπ. Φ.Π.Α και τίτλο «Μίσθωση  χημικών τουαλετών και 

παροχή υπηρεσίας με  κινητό εξοπλισμό υγιεινής », καθώς και τον προϋπολογισμό του οικονομικού 

έτους 2021  με Κ.Α 15-6235.10001  ποσού 37.200 € συμπ. Φ.Π.Α που θα προβλεφθεί. 

 Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά σε σύναψη σύμβασης εκτέλεσης υπηρεσίας, µε τη διαδικασία 

συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα του ν. 4412/2016, µε κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την  “Μίσθωση 

χημικών τουαλετών και παροχή υπηρεσίας με κινητό εξοπλισμό” για τις ανάγκες του Δήμου Φυλής. 

 

  Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ 1 τη Ν.4412/2016 ορίζεται επιτροπή Διαγωνισμού (Διενέργειας και 

αξιολόγησης ) 

Ως εκ τούτου προτείνεται να ορισθεί Επιτροπή από 3 Μέλη  ( Τακτικά  και Αναπληρωματικά  ) 

 

                                                   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΤΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κλάδου Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΜΠΙΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ με ειδικότητα Δ.Ε.  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΤΟΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ με ειδικότητα Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

 

                                                ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

ΚΟΣΜΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  με ειδικότητα Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ με ειδικότητα Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με ειδικότητα Υ.Ε. ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ» 

 

             Προτείνεται στο σώμα να προβεί στη λήψη σχετικής απόφασης. 

            Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την πιο πάνω εισήγηση, είδε τις διατάξεις  

του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής όπως ισχύει, τις 

διατάξεις του  Ν.4412/2016 & λοιπές σχετικές διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 
                                   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

Ομόφωνα αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση και εγκρίνει: 
 α) τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης που αναφέρονται στην υπ’ 

αριθ.42Κ/2020 μελέτη (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) προϋπολογισμού 74.176,80€ 

(συμπ/νου Φ.Π.Α.)   & 
  β) την επιτροπή διαγωνισμού, σύμφωνα  με  το  άρθρο  221 παρ.1 του  Ν.4412/2016 

(Διενέργειας & Αξιολόγησης) η οποία αποτελείται από 3 Μέλη, ως εξής:  
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                                                   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΤΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κλάδου Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΜΠΙΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ με ειδικότητα Δ.Ε.  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΤΟΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ με ειδικότητα Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

 

                                                ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

ΚΟΣΜΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  με ειδικότητα Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ με ειδικότητα Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με ειδικότητα Υ.Ε. ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ, 

 

με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ 

ΚΙΝΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» ως ακολούθως: 

                                             
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για  την  ανάδειξη  αναδόχου  για την «ΜΙΣΘΩΣΗ  ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ  ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ    ΚΙΝΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» 

Α.Μ.:/2020, προϋπολογισμού 74.176,80€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.). 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 

 

Τις διατάξεις 

1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α /8-8-2016) ¨Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)  

2. Την με αριθμό 57654/22-05-2017 Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Β/1781/23-05-2017),οι διατάξεις της οποίας 

έχουν άμεση ισχύ από την έκδοσή της και τις σχετικές «Οδηγίες καταχώρησης νέων στοιχείων 

στο ΚΗΜΔΗΣ»  

3. Την με αριθμό 56902/02-06-2017 (ΦΕΚ Β/1924/02-06-2017) Απόφαση «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).» 

4. Του Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

5. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

6. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄/204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Των διατάξεων του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων 

εγγράφων», του κεφαλαίου Α΄ «Μείωση Διοικητικών Βαρών – Απλουστεύσεις Διαδικασιών», 

του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/74). 

8. Του N.4270/2014 Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α/143/28.6.2014), κατά 

τις διατάξεις που ισχύει. 

9. Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄/248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 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». 

11. Του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ Α 145 5.8.2016)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
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12. Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) 

κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 

οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, 

π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Και τις κάτωθι αποφάσεις: 

13. Την υπ' αριθ. 220/2020 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ∆ήµου με την οποία εγκρίθηκε η    

δαπάνη και διατέθηκε η πίστωση ποσού 37.200 € εις βάρος του Κ.Α. 15-6235.10001 του 

προϋπολογισμού του δήμου Φυλής για το οικονομικό έτος 2020 για την εκτέλεση της ως άνω 

προμήθεια και καταχωρήθηκε με Α/Α 5871/20-7-2020 στο Μητρώο Δεσμεύσεων. 

Πρωτογενές αίτημα 20REQ007127092 2020-08-03 και εγκεκριμένο 20REQ007127939 2020-

08-03.   

14.Την υπ' αριθ. / 2020 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ∆ήµου Φυλής με την οποία εγκρίθηκε η 

υπ’ αριθμ. 220/2020 μελέτη και οι τεχνικές προδιαγραφές που αφορά την «ΜΙΣΘΩΣΗ  

ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ  ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης περί διενέργειας συνοπτικού 

διαγωνισμού για την παροχή της ως άνω υπηρεσίας, καθώς ορίστηκε και η Επιτροπή 

Διαγωνισμού.  

15.  Την υπ’ αριθμ. 42Κ/2020 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και Πολιτισμού 

του Δήμου Φυλής 

 

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική  άποψη  προσφορά, 

βάσει τιμής, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, που συμφωνούν με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης η «ΜΙΣΘΩΣΗ  ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ  ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ», συνολικού 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.820,00 € χωρίς Φ. Π. Α. 24%  (74.176,80 € με Φ.Π.Α. 24%), 

για τις ανάγκες του Δήμου. 

 

Η παρούσα υπηρεσία χρηματοδοτείται από το Δήμο Φυλής. 

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών της μίσθωσης 

και παροχής υπηρεσιών, που περιγράφονται αναλυτικά στις ενότητες της υπ’ αριθμόν 

42Κ/2020 μελέτης. 
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 

Δ/νση Δημαρχείου Φυλής: Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια, Τ.Κ. 13341 

Τηλ.: 213-2042700 

Fax: 210-2042414 

 

(Ορισμοί) 
Προς κατανόηση των όρων της παρούσας διακήρυξης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους 

εξής όρους: 

«Αναθέτουσα Αρχή»: ο Δήμος Φυλής. 

«Ενδιαφερόμενος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να λάβει μέρος στη 

διαδικασία. 

«Υποψήφιος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προμηθευτών που υποβάλλει κοινή 

προσφορά. 

«Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού»:  

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, γνωμοδότησης και αξιολόγησης των προσφορών είναι 

αρμόδια, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, τη γνωμοδότηση για κάθε σχετικό 

ζήτημα και για  την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, καθώς και την 

εισήγηση-πρόταση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φυλής  για την έγκριση του 

πρακτικού και την κατακύρωση του αποτελέσματος του συγκεκριμένου διαγωνισμού. 
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«Ανάδοχος ή Προμηθευτής ή Οικονομικός Φορέας»: ο υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η 

υπηρεσία, για την οποία ισχύει ως αποδεικτικό μέσο μόνο ο έγγραφος τύπος, δηλαδή η σύμβαση 

που θα υπογραφεί μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου, αφού προηγηθεί η εγκριτική - 

κατακυρωτική  απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την Οικονομική  Επιτροπή του 

Δήμου Φυλής. 

«Τεύχη Διαγωνισμού»: η παρούσα διακήρυξη και η υπ’ αριθμ. 42Κ/2020 μελέτη της Δ/νσης 

Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Φυλής, που εκδίδει η Αναθέτουσα 

Αρχή και περιέχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο 

συγκεκριμένος διαγωνισμός, η περιληπτική διακήρυξη και το Τιμολόγιο Προσφοράς. 

«Προσφορά»: η προσφορά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος 

διαγωνισμού, και η οποία περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τη τεχνική προσφορά και 

την οικονομική προσφορά. 

 «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης»: πρόκειται για από ενημερωμένη υπεύθυνη 

δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας 

ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις κατά την υποβολή 

αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων 

συμβάσεων: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί 

φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 

και 77 

γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, 

σύμφωνα με το άρθρο 84. 

«Σύμβαση»: όπου στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται ο όρος σύμβαση, νοείται ο έγγραφος 

τύπος που θα λάβει η συμφωνία μεταξύ του μειοδότη και του Δήμου, για το σύνολο των 

συμφωνηθέντων αγαθών. 

 

Άρθρο 1
ο
  

Χρηματοδότηση 
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου 

Φυλής. 

Η δαπάνη για την υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 74.176,80 ευρώ. 

(Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 59.820,00€ + ΦΠΑ 24% 14.356,80€ =74.176,80€) και  θα 

καλυφθεί  από  τον Κ.Α. 15-6235.10001 του  τακτικού  προϋπολογισμού  του  Δήμου  για  το 

 Οικονομικό  έτος  2020 και από Κ.Α για το οικονομικό έτος 2021 που θα προβλεφθεί. 

Η ΜΙΣΘΩΣΗ  ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ  ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, κατατάσσεται  στον  Κωδικό  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων συμβάσεων  CPV 

24955000-3  Χημικές τουαλέτες. 

  

Άρθρο 2
ο
  

Συμβατικά στοιχεία 
Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (με τη σειρά ισχύος τους) είναι: 

 Η διακήρυξη της δημοπρασίας. 

 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

 Η Τεχνική Έκθεση 

 Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

 Το Έντυπο προσφοράς του αναδόχου 
 
Άρθρο 3

ο
  

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
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Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Φυλής (Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια), την Τετάρτη 

09/09/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται 

η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης η 11:00 π.μ.  
Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως 

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα τις 

αποσφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν 

ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια, τ.κ. 

13341. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες 

και επιστρέφονται.  

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που είναι ορισμένος, λόγω 

κωλύματος ή έλλειψης απαρτίας της επιτροπής και εφόσον συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές 

ανάγκες ή λόγοι ανωτέρας βίας ή σε περίπτωση αναβολής της πραγματοποίησης του διαγωνισμού 

για άλλους σοβαρούς λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί, χωρίς καινούργια δημοσίευση, 

την επομένη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και χρόνο. 

Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού, η διαγωνιστική διαδικασία θα επαναληφθεί κατόπιν έκδοσης 

νέας περιληπτικής διακήρυξης του Δημάρχου στην οποία θα ορίζεται η νέα ημερομηνία. 

Σε περίπτωση που ο επαναληπτικός διαγωνισμός αποβεί και πάλι άγονος τότε θα διενεργηθεί 

απευθείας ανάθεση / διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση από το 

Δημοτικό Συμβούλιο με  την κατάθεση: 

α) Οικονομικής Προσφοράς  

β) Όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς που αναφέρονται στην 

διακήρυξη εκτός από την εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

 

Άρθρο 4
ο
  

Πληροφορίες 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες/ διευκρινίσεις, 

μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από την Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών της 

παρούσας. Οι εν λόγω πληροφορίες/διευκρινίσεις παρέχονται εγγράφως το αργότερο έξι (6) 

ημέρες προ της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών της παρούσας Διακήρυξης.   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης, από:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                          

Δ/ΝΣΗ: ΠΛΑΤΕΙΑ  ΗΡΩΩΝ – ΑΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ , ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 13341 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Δαμιανίδου Σοφία] 

- Τηλέφωνο: [213-2042731, 213-2042716, fax: 213-2042714 ] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [dperiouspromhth@fyli.gr] 

 

Άρθρο 5
ο
    

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών  
1. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 

ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 

2. Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - µε ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική.  

3. Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, τα οποία έχουν συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της 

ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από νομίμως επικυρωμένη μετάφραση, σύμφωνα µε την 

ελληνική νομοθεσία.  

4. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά και δημόσια έγγραφα που εκδίδονται σε 

κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, µόνο εφόσον είναι νόμιμα επικυρωμένα µε την επίθεση της 

σφραγίδας “Apostile” σύμφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05- 10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 

1497/84) (A' 188), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.  

mailto:dperiouspromhth@fyli.gr
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Τα πρωτότυπα αυτά θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα είτε από 

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

την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π. και 53 και του άρθρου 36 παρ. 2 περ. γ. του Κώδικα περί 

δικηγόρων (Ν.Δ 3026/1954 και Ν 4194/2013). Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη 

μετάφραση στην Ελληνική.                                                       

5. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους 

προσφέροντας την μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή 

εκτίμηση της προσφοράς. 

 

Άρθρο 6
ο
  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν τα κατωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς 

ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία ή σε ένωση, η οποία έχει συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί σε 

περίπτωση ανάθεσης του περιεχομένου του παρόντος Διαγωνισμού σε αυτήν: 

1. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 

ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 

139/ Α’/ 1997), σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016 . 

2. Κοινοπραξίες – Συμπράξεις - Ενώσεις μέλη των οποίων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του 

παρόντος άρθρου. 

Οι Κοινοπραξίες – Συμπράξεις – Ενώσεις του παρόντος άρθρου δεν υποχρεούνται να περιβληθούν 

με ιδιαίτερη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά (Άρθ. 19, παρ. 2, Ν. 4412/2016). 

Τα μέλη αυτών των Κοινοπραξιών – Συμπράξεων – Ενώσεων ευθύνονται, το καθένα, έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της προμήθειας . Σε 

περίπτωση κατά την οποία, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος 

των Κοινοπραξιών – Συμπράξεων – Ενώσεων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, 

κατά το 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 

το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης 

της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη των 

Κοινοπραξιών – Συμπράξεων – Ενώσεων και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να 

προτείνουν Αντικαταστάτη, ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους των τευχών. Η αντικατάσταση 

αξιολογείται, με την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, από την Επιτροπή Διενέργειας και 

εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Τα προαναφερθέντα ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα 

του οικείου Επιμελητηρίου, ενώ, τα προαναφερθέντα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει 

να είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου του κράτους εγκατάστασής τους ή 

σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ διαγωνιζόμενο σχήμα, 

είτε αυτοτελώς, είτε ως μέλος Σύμπραξης, Κοινοπραξίας ή Ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, 

αποκλείονται από το διαγωνισμό, τόσο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όσο και όλα τα 

διαγωνιζόμενα σχήματα στα οποία συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

Ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά ανάλογα με τη 

νομική μορφή του προσφέροντος:  

 σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 

εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος,  

 σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,   

 σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,  

 σε περίπτωση σύμπραξης ή ένωσης εταιρειών, ο εξουσιοδοτημένος κοινός εκπρόσωπος 

 Σε περίπτωση Κοινοπραξίας επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι 

ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο των 
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κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας 

εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω.  

 σε κάθε άλλη περίπτωση νομικών προσώπων άλλης νομικής μορφής (π.χ. αφανούς εταιρίας, 

Δημοτικής επιχείρησης κ.λ.π.) ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν στέλεχος 

του νομικού προσώπου. 

Όσοι συμμετέχουν, οφείλουν να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί τη διαδικασία τη 

φερεγγυότητα τους, την επαγγελματική τους αξιοπιστία, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική 

κατάσταση τους, καθώς και τις τεχνικές δυνατότητές τους.  

 

Άρθρο 7
ο    

 

Αποκλεισμός Προσφορών 
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος  άρθρου   

πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της ένωσης.  
Κάθε προσφέρων  αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα 

από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των 

παρακάτω περιπτώσεων:  

 Όταν υπάρχει εις 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 απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 

ν. 4198/2013 (Α' 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
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διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.), και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) τους διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της 

χώρας εγκατάστασής του, όσο και του Ελληνικού Δικαίου. Η ως άνω  παράγραφος παύει 

να εφαρμόζεται όταν ο  οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας  τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 

είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους (άρθρο 73 παρ. 2 

 του Ν. 4412/2016). 

 Εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων 

και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του 

ελληνικού δικαίου. Η ως άνω  παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο  οικονομικός 

φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας  τους φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για 

την καταβολή τους (άρθρο 73 παρ. 2  του Ν. 4412/2016).Κατ εξαίρεση, όταν ο 

αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγο αθέτησης των 

υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε την δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 73 ν.4412/2016, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 και 3.  

 Όταν 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 ή αίτησης συμμετοχής: 

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «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. 

 Εάν έχει επιδείξει σοβαρή και επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία  της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

κυρώσεις καθώς επίσης  εάν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού 

ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ή ότι  έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές  

 Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως 

διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή. 

 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται 
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λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις 

περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2,3 και 4. 

 Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 

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

παρούσα διαδικασία σύναψης δημοσίων (διαγωνισμό). 

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.  

(Όλα τα ανωτέρω πρέπει να αναφερθούν στο ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) / [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ( παράρτημα 2) . 
 

Άρθρο 8
ο
  

Δικαιολογητικά συμμετοχής  
 

Α)   Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως 

εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 9 της παρούσας και β) ότι πληρούν όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής δηλαδή ότι έχουν την οικονομική επάρκεια και τα απαιτούμενα 

τεχνικά και επαγγελματικά προσόντα για την εκτέλεση της σύμβασης  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν 

αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ: 

1) Το ΤΕΥΔ που αφορά στις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης βρίσκεται συνημμένο στο 

τέλος αυτής  αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της και πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από 

τους έχοντες προς τούτο υποχρέωση νομίμως και προσηκόντως υπογεγραμμένο 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 

2) Το ΤΕΥΔ  συμπληρώνεται και υπογράφεται σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στην 

Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ- ΜΕΡΟΣ Β), σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

79Α του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.  

Επί νομικών προσώπων επισημαίνονται τα εξής:  

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ του άρθρου 79, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά 

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 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. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

 

Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι:  
1. Ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης 

και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως 

και ανεπιφύλακτα και ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τη με αριθ 

42Κ/2020 μελέτη της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του Δήμου Φυλής 
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2. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας 

3. Αναλαμβάνει την υποχρέωση υποβολής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, σε 

περίπτωση που κατακυρωθεί σε αυτόν η σύμβαση 

Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα 

τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση.  Επίσης, τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε 

μέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 

μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για 

οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το 

χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα 

εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει 

όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα 

εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από το Δήμο, ο οποίος και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο Δήμος 

αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης 

τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που 

αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 

Όσον αφορά τις Υπεύθυνες δηλώσεις:  

Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως 

νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία 

(σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και 

εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει 

οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της 

υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών 

ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση 

του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(Κ.Ε.Π.). 

Εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει τη μορφή νομικού προσώπου (εταιρείας), στα δικαιολογητικά 

συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται:  
-Τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δημοσιεύθηκαν το ιδρυτικό 

καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή τα 

αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ.  

- Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και οι 

τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για ΟΕ 

και ΕΕ.  

- Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι 

έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που 

αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.  

- Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που 

εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει να προσκομίζονται τα 

στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισμό 

Η επίσημη μετάφραση των εν λόγω εγγράφων στην ελληνική γλώσσα μπορεί να γίνει είτε από τη 

μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από 

δικηγόρο, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 

υπηρεσία. 

Ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η 

οποία μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από 

ΑΔΑ: ΨΞΛΛΩΗΤ-ΖΛΕ



12 

το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν 

υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

 

Άρθρο 9
ο
  

Τεχνική Προσφορά 
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 

τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και 

περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 94 παρ.4 Ν.4412/16). 

 

 Υποχρεωτικά και  με ποινή αποκλεισμού θα  περιλαμβάνει, τα κάτωθι στοιχεία: 

α) Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας τους, οι 

οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που 

τεκμηριώνουν τη χρηματοοικονομική τους επάρκεια και φερεγγυότητα προκειμένου να 

αναλάβουν την υλοποίηση της υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υποβληθούν:  

 Ο ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις 

(δηλαδή ο κύκλος εργασιών που αναφέρεται σε εκτέλεση συμβάσεων  αντικειμένου 

αντίστοιχου της παρούσας διακήρυξης) θα πρέπει να υπερβαίνει κατά έτος την  

προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ της παρούσας διακήρυξης. ( άρθρο 75 του 

Ν.4412/2016). Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω  απαιτείται η υποβολή ετήσιων 

αναλυτικών πινάκων στους οποίους θα αναφέρεται ο εργοδότης (ιδιωτικού ή 

δημοσίου τομέα), η περίοδος σύμβασης , η αξία της σύμβασης προ Φ.Π.Α., 

συνοδευόμενα είτε από αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, είτε από αντίγραφα 

των συμβάσεων, από τα οποία θα πιστοποιούνται τα ανωτέρω). 

 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης που θα περιλαμβάνει  τυχόν βλάβη που θα 

προκληθεί στο Περιβάλλον ή σε τρίτους από ατύχημα. (Κατάλληλο επίπεδο 

ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελματικών κινδύνων, άρθρο 75 του Ν.4412/2016). 

 

β)Για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας και ικανότητας τους,  οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν: 

 Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου για το ασκούμενο επάγγελμά τους. 

για συμβάσεις αντίστοιχων υπηρεσιών που αφορούν  τα τρία τελευταία έτη: εάν μεν ο 

αποδέκτης των υπηρεσιών είναι αναθέτουσα αρχή,  πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης που 

έχουν εκδοθεί από την αρμόδια αρχή και αντίγραφα συμβάσεων, εάν δε ο αποδέκτης 

είναι ιδιωτικός φορέας, βεβαίωση του πελάτη που θα συνοδεύεται από θεωρημένο 

αντίγραφο του τιμολογίου ή εάν αυτό δεν είναι δυνατόν απλή δήλωση του οικονομικού 

φορέα που θα συνοδεύεται από θεωρημένο αντίγραφο του τιμολογίου.  

Επίσης: 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι  διαθέτουν ένα (1) όχημα εξοπλισμένο με ειδικά πιεστικά και 

αντλητικά συγκροτήματα καθώς και δεξαμενή συλλογής λυμάτων και καθαρού 

νερού. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν σε περίπτωση βλάβης του οχήματος αυτού,  ένα 

(1) δεύτερο εφεδρικό όχημα το οποίο θα μπορεί εντός τριών (3) ωρών από την 

προκύπτουσα βλάβη να αναλάβει την απρόσκοπτη συνέχιση του καθαρισμού και της 

απολύμανσης. Επί ποινή αποκλεισμού ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 

δυο (2) οχήματα ειδικού σκοπού (το ένα εφεδρικό σε περίπτωση βλάβης του πρώτου) 

ταξινομημένα ως πλυντήρια χημικών τουαλετών. Ο ανάδοχος πρέπει να αποδεικνύει 

ότι διαθέτει αδειοδοτημένα οχήματα για τις παραπάνω εργασίες, με την υποβολή των 

αντίστοιχων αδειών. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν στα οχήματα συντήρησης ηλεκτρονικό σύστημα 

γεωγραφικού προσδιορισμού ( etrack  η αντίστοιχο ) και ότι διαθέτουν για τον έλεγχο 

καλής λειτουργίας ένα ημερήσιο ωράριο πρόγραμμα συντήρησης των τουαλετών 

όπου η ώρα συντήρησης θα καθορίζεται με απόκλιση μισής ώρας πριν και μετά την 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126552
ΑΔΑ: ΨΞΛΛΩΗΤ-ΖΛΕ



13 

συντήρηση. Το ανωτέρω πρόγραμμα θα υποβληθεί στον δήμο  Φυλής με την 

υπογραφή της σύμβασης. 

Η επιτροπή θα έχει την δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία του γεωγραφικού 

συστήματος εντοπισμού μόνο για την παρακολούθηση της κίνησης σχετικά με τον 

καθαρισμό των τουαλετών του Δήμου Φυλής. 

 Ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην Επιτροπή του Δήμου, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα 

καθαρισμού, το οποίο θα περιλαμβάνει τον αριθμό των μονάδων που προτίθεται να 

καθαρίσει κάθε ημέρα , τα σημεία που είναι εγκατεστημένες και το χρονικό όριο. 

Μετά το πέρας των εργασιών καθαρισμού σε κάθε τουαλέτα από τον ανάδοχο θα 

επικολλάται αυτοκόλλητο έντυπο σε προκαθορισμένη θέση της τουαλέτας με την 

ημερομηνία και ώρα πραγματοποίησης των εργασιών καθαρισμού 

 Τα τρέιλερ τουαλετών θα πρέπει να διαθέτουν έγκριση τύπου νόμιμης κυκλοφορίας 

στην Ελλάδα καθώς και πινακίδα κυκλοφορίας. Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα πρέπει 

να προσκομιστούν από τον ανάδοχο με την υποβολή της προσφοράς του.  

 Άδεια εναπόθεσης λυμάτων σε Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων εντός ορίων του 

Νομού Αττικής. 

 Υπεύθυνη δήλωση  ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό μίσθωση ειδών 

συμφωνούν με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ. αριθμ. 42Κ/2020 Μελέτης  της 

Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και Πολιτισμού.  

 Τεχνικά φυλλάδια- prospectus, που να αποδεικνύουν τα παραπάνω τεχνικά 

χαρακτηριστικά. 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας των προς μίσθωση ειδών θα πρέπει να παρέχεται  από 

τον  οικονομικό  φορέα  και δεν θα πρέπει είναι μικρότερη του ενός (1) έτους από την 

ημερομηνία παραλαβής των ειδών. 

 Βασική προϋπόθεση για κάθε ενδιαφερόμενο είναι η αποστολή αντιπροσωπευτικού 

δείγματος των προσφερόμενων συστημάτων υγιεινής στο εργοτάξιο του Δήμου Φυλής 

(τέρμα Οδυσσέα Ελύτη πλησίον ΟΔΔΥ τηλ. 2132042819, 2132042820, υπεύθυνος 

επικοινωνίας Σπυρόπουλος Ανδρέας - διευθυντής εργοταξίου) εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών πριν την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και 

ώρες 09:00 έως 12:00. Αντίγραφο του εγγράφου παραλαβής δειγμάτων που θα λάβουν 

οι ενδιαφερόμενοι από την υπηρεσία, θα πρέπει, επί ποινής αποκλεισμού να κατατεθεί 

μαζί με την τεχνική τους προσφορά.  

Το προσκομισθέν δείγμα θα περιλαμβάνει μια (1) ατομική καμπίνα χημικής 

τουαλέτας, μια (1) καμπίνα χημικής  ΑΜΕΑ και ένα τρέιλερ,  με τα χαρακτηριστικά 

και τα πρόσθετα που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Τα 

δείγματα του αναδόχου θα παραμείνουν στην υπηρεσία και εάν απαιτηθεί θα 

δοκιμαστούν, για ταύτιση των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τα αναγραφόμενα 

στις τεχνικές προδιαγραφές. Μετά το πέρας του διαγωνισμού τα είδη θα 

απομακρυνθούν με ευθύνη και έξοδα του οικονομικού φορέα. Η επιστροφή των 

δειγμάτων στους οικονομικούς φορείς, στους οποίους δεν ανατεθεί ο διαγωνισμός, 

γίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της 

σχετικής ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους. 

Για το κοντέινερ θα παραδοθούν φωτογραφίες εσωτερικές και εξωτερικές καθώς και 

η δυνατότητα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία  η επιτροπή διαγωνισμού.    

  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και 

πρότυπα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

          α) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015, για την προστασία του Περιβάλλοντος  

          β) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, για την διασφάλιση ποιότητας  

          γ)EΛOT 18001:2008/OHSAS 18001:2007, για την υγεία και ασφάλεια των         

εργαζομένων ή ισοδύναμες των ανωτέρω. 
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Άρθρο 10
ο
   

Οικονομική Προσφορά 
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ (άρθρο 95 παρ.1 Ν.4412/16) 

σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έντυπα προσφορών στο παράρτημα 1 της παρούσης. Στην 

διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών και ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα: 

 

1. Η οικονομική προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών όπως αυτά περιγράφονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

2. Ο ΦΠΑ θα αναφέρεται σε ποσοστό επί τοις εκατό στο οποίο ανήκουν τα προσφερόμενα είδη.  

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια 

επιτροπή.  

3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής των υπό ανάθεσης εργασιών, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Η προσφερθείσα τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης ή και της τυχούσας παράτασης.  

5. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

µε την κείμενη νομοθεσία, µη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον 

τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.  

6. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία.  

7. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα 

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 11
ο
  

Εγγυήσεις 

Εγγύηση  συμμετοχής δεν απαιτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του                                

 Ν. 4412/2016. 
 

11.1 Αρμόδια όργανα έκδοσης εγγυήσεων 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη 

τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. (άρθρο 72 παρ.3 του Ν.4412/16) 

Τα γραμμάτια παρακαταθήκης με το οποία παρέχονται εγγυήσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς 

για προμήθειες δημοσίου τομέα και εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση όρων των συμβάσεων, 

διαφέρουν από τις εγγυητικές επιστολές των τραπεζών. 

Οι όροι ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ότι ο έκδοτης παραιτείται από την 

ένσταση της διζήσεως, ότι το ποσό της θα καταβληθεί άνευ αντιρρήσεων και απροφασίστως και οι 

λοιποί όροι, αφορούν τις παρεχόμενες από τις Τράπεζες εγγυητικές επιστολές και όχι τις 

εγγυοδοτικές παρακαταθήκες. Τούτο διότι, ενώ στην εγγύηση που παρέχεται με εγγυητική 

επιστολή, ο εγγυητής (Τράπεζα) εγγυάται υπέρ του οφειλέτη, δυνάμενος να αντιτάξει κατά του 

δανειστή όλες τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, στην εγγυοδοτική 

παρακαταθήκη ο ίδιος ο οφειλέτης εγγυάται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και για την 

εξασφάλιση του δανειστή, καταβάλλοντος ο ίδιος το χρηματικό ποσό για δικό του λογαριασμό. 

Συνεπώς οι ως άνω αναφερόμενοι όροι υπό τους οποίους παρέχεται η εγγύηση, ως μη συνάδοντες 

με τη φύση και το χαρακτήρα της εγγυοδοσίας, δεν πρέπει να αναγράφονται στα σχετικά 

γραμμάτια εγγυοδοτικών παρακαταθηκών. (Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 

70991/27.05.2013)  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126553
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000236_N0000002534_N0000021929_S0000083073
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000236_N0000002534_N0000021929_S0000083073
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Οι εγγυητικές επιστολές που έχουν συνταχθεί  σε άλλη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική. 

Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή ομόλογων του Ελληνικού δημοσίου γίνονται δεκτοί στην 

ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου 

Φυλής στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. 

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. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16) 

Όταν δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώνονται και συμμετέχουν σε διαγωνισμό 

προμηθειών υποβάλλοντας κοινή προσφορά, υποχρεούνται να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής εκδοθείσα υπέρ της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό προσωρινής ένωσης 

προμηθευτών, αναγράφοντας τα στοιχεία κάθε μέλους της, που να καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 

των φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν την κοινή προσφορά, περιλαμβάνοντας 

ειδικό προς τούτο όρο. Είναι απαράδεκτη κοινή προσφορά που συνοδεύεται από εγγυητικές 

επιστολές εκδοθείσες χωριστά υπέρ εκάστου των μελών της ένωσης προμηθευτών, χωρίς να 

διαλαμβάνουν οιαδήποτε μνεία περί της κοινής, υπό τη μορφή ενώσεως, συμμετοχής τους στο 

διαγωνισμό και της κάλυψης των υποχρεώσεων όλων των μελών της ένωσης. (Ελ. Συν. Κλιμ. Στ 

Πράξη 62/2014) 

 

11.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της  προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει 

προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, Το ύψος της εγγύησης 

καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (άρθρο 72 παρ.1β του 

Ν.4412/16) 

 

Χρόνος κατάθεσης της εγγύησης 
Κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16) 

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

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16) 

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

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 

έναντι του αναδόχου. 

Χρόνος ισχύος  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό 

χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16) 

Επειδή η εγγύηση αυτή θα αποτελέσει και στη συνέχεια εγγύηση καλής λειτουργίας, θα πρέπει ο 

χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής να είναι κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από το συμβατικό 

χρόνο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22.  

Επιστροφή εγγύησης 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης (άρθρο 72 παρ.1β του 

Ν.4412/16). 

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής 

γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

 

Άρθρο 12ο 

Τρόπος κατάθεσης προσφορών  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000381_N0000022595_N0000022596_S0000086829
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000381_N0000022595_N0000022596_S0000086829
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530
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Οι προσφορές κατατίθενται στην έδρα της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Φυλής), με  καταληκτική 

ημερομηνία την Τετάρτη 09/09/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. Ώρα έναρξης 

παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης η 11:00 π.μ.  
 

Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και να κατατεθούν με οποιονδήποτε 

άλλο τρόπο στην ακόλουθη διεύθυνση: 

ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ        

                                                                                                    

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ: ΠΛΑΤΕΙΑ  ΗΡΩΩΝ – ΑΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ    

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 13341 

Στην περίπτωση αυτή, θα πρωτοκολλούνται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου, με την απαραίτητη 

όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέλθουν αποδεδειγμένα στο Τμήμα Προμηθειών του  Δήμου, 

μέχρι και την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, της 

προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου. 

Οι προσφορές που αποστέλλονται, κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, ΔΕΝ 

αποσφραγίζονται από το προαναφερθέν Γραφείο Πρωτοκόλλου, αλλά παραδίδονται στην 

Επιτροπή, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις υπόλοιπες προσφορές. 

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή, κατά παράβαση των 

οριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου ή/και εκπρόθεσμα, επίσης θα 

πρωτοκολλούνται από το ως άνω Γραφείο και χωρίς να αποσφραγιστούν θα παραδίδονται 

αμελλητί στην αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα εισηγείται την απόρριψή τους ως απαράδεκτες και 

την επιστροφή τους στους ενδιαφερομένους, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν 

τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν 

λαμβάνονται υπόψη. 

Μετά την κατάθεση της Προσφοράς και μόνο επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 

Διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή Διενέργειας 

και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων. Οι διευκρινίσεις παρέχονται εντός της προθεσμίας η οποία 

αναγράφεται στην έγγραφη ειδοποίηση του Διαγωνιζομένου και είναι ίδια για όλους τους 

Διαγωνιζομένους. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον Διαγωνιζόμενο. 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος / υποψήφιος ανάδοχος, έχει δικαίωμα να καταθέσει μία και μοναδική 

προσφορά. Δε θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Η τήρηση όλων των ανωτέρω διατάξεων του παρόντος άρθρου τίθεται επί ποινή αποκλεισμού. Σε 

περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο 

Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 

αντίστοιχης προσφοράς. 

Οι προσφορές υποβάλλονται, σε δύο αντίτυπα, ένα (01) Πρωτότυπο και ένα (01) Αντίγραφο, μέσα 

σε  ΕΝΑΝ  ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ  ΚΥΡΙΩΣ  ΦΑΚΕΛΟ. Σε περίπτωση κατά την οποία το 

πρωτότυπο διαφέρει από το αντίγραφο της προσφοράς, υπερισχύει το πρωτότυπο. Όλες οι 

σελίδες των πρωτοτύπων, θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

προσφέροντα και να φέρουν συνεχή αρίθμηση. 
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Οι προσφορές θα είναι Έγγραφες και στην Ελληνική και μόνο γλώσσα. Απαγορεύεται η 

χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν 

χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Σε εξωτερική όψη του Κυρίως Φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα 

εξής (Άρθρο 92 του Ν.4412/2016): 

1. Η λέξη «Προσφορά». 

2. Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής  

3. Ο αριθμός, ο τίτλος και τα λοιπά στοιχεία της παρούσας Προκήρυξης. 

4. Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

5. Τα στοιχεία του αποστολέα / διαγωνιζομένου, με ορισμό υπευθύνου επικοινωνίας και 

ταχυδρομικής και ηλεκτρονικής διεύθυνσης καθώς και αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας. 

 (ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή το Πρωτόκολλο). 

 

Ο Κυρίως Φάκελος Προσφοράς επιβάλλεται να περιλαμβάνει τρεις διακριτούς φακέλους, - επί 

ποινή αποκλεισμού- ως εξής: 

1. Ξεχωριστό  Σφραγισμένο Φάκελο  με την ένδειξη  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

2. Ξεχωριστό Σφραγισμένο Φάκελο με την ένδειξη  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ και 

3. Ξεχωριστό Σφραγισμένο Φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

 

Οι επιμέρους ως άνω ξεχωριστοί Φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του Κυρίως Φακέλου, 

όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω.  

Όλα τα ζητούμενα στοιχεία,  επί ποινή αποκλεισμού, υποβάλλονται και τοποθετούνται στον 

αντίστοιχο υποφάκελο, αναλόγως του περιεχομένου τους, όπως αυτό προσδιορίζεται στη σχετική 

παράγραφο της παρούσας Διακήρυξης.   

Προσφορές που δεν έχουν χωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους (α) οικονομικής προσφοράς, 

(β) τεχνικής προσφοράς, και (γ) δικαιολογητικών συμμετοχής, θα απορρίπτονται. 

Σε περίπτωση ενώσεων προσώπων (φυσικών ή νομικών), η κοινή προσφορά υπογράφεται, 

υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο.  

Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά την 

κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων. 

 

Άρθρο 13
ο
  

Αποκλίσεις – Διευκρινίσεις  
Ο διαγωνιζόμενος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, 

είτε ενώπιον της, είτε κατόπιν  εγγράφου προσκλήσεώς της . 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος, από αρμόδια 

αρχή. 

Από τις διευκρινίσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που απαντούν επί των θεμάτων  που 

τέθηκαν. 

 

Άρθρο 14
ο
  

Διαδικασία Ανάδειξης Μειοδότη-Κατακύρωση 
Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια για την διεξαγωγή του διαγωνισμού  επιτροπή που 

συνεδριάζει δημόσια, μέχρι την ώρας λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη. 

Σε περίπτωση που οι προσφορές αποσταλούν ταχυδρομικώς ή με courier πρέπει να έχουν 

περιέλθει στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. Σε αυτή την περίπτωση, οι φάκελοι προσφορών πρέπει να φέρουν ημερομηνία και 
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ώρα κατάθεσης, καθώς και μονογραφή από τον αρμόδιο υπάλληλο του πρωτοκόλλου. Σε κάθε 

φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται και 

στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της.  

Όταν παρέλθει η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης των 

προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο 

αποδοχή προσφοράς μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, με ποινή ακυρότητας του 

διαγωνισμού, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά 

την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη.  

Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, και στην ημερομηνία που αναφέρεται στην 

παρούσα ως  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ξεκινά η 

δημόσια συνεδρίαση και αρχίζει από την επιτροπή, η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και του 

φακέλου των δικαιολογητικών, κατά σειρά παράδοσής τους.  

Τα επιμέρους στάδια στην ανοικτή διαδικασία όταν οι εν λόγω διαδικασίες δεν διενεργούνται με 

ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 4412/2016 έχουν ως εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής 

στην ανοικτή διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και 

σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο 

αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.  Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν 

προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου 

αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Οι φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται  από την Επιτροπή και 

τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την 

Επιτροπή και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 

από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση. 

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

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

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

τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά 

την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά 

την ημερομηνία και ώρα κατόπιν ειδικής πρόσκλησης και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. 

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

φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και 

σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο. Μετά το 

πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τον τελικό Πίνακα 

Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει 

ο προτεινόμενος από την αρμόδια Επιτροπή Ανάδοχος της υπηρεσίας.  

Τα πρακτικά του διαγωνισμού υπογράφονται από την επιτροπή διαγωνισμού. H έγκριση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται να διενεργήσει τη διαδικασία αποσφράγισης των 

προσφορών σε μία συνεδρίαση , κατά το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016.  Σε κάθε περίπτωση 

ισχύουν και τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.  

 

Διευκρινίσεις   επί   των  προσφορών: 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από 

Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του, καθ’ 

όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που περιγράφεται στην παρούσα Διακήρυξη. 

                               

Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν 

θεωρείται αντιπροσφορά. Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή 
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Διαγωνισμού, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που αυτή θα ορίζει, κατά περίπτωση, το οποίο 

δεν θα είναι μικρότερο των επτά  (7) εργασίμων ημερών. 

Από τις διευκρινήσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 

υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν . 

Μετά την έκδοση της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και το πέρας ΑΠΡΑΚΤΗΣ της 

πενθήμερης  προθεσμίας άσκησης ενστάσεως, ο Προσωρινός Ανάδοχος καλείται έπειτα από 

σχετική έγγραφη κοινοποίηση, να προσκομίσει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών τα 

επιμέρους δικαιολογητικά και έγγραφα. 

Τα εν λόγω Δικαιολογητικά προσκομίζονται σε Σφραγισμένο Φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην 

Επιτροπή, προκειμένου να ελεγχθούν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα πιο κάτω:  

 

Δικαιολογητικά  κατακύρωσης 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή (Οικονομική Επιτροπή) ειδοποιεί 

εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (¨προσωρινό 

ανάδοχο¨), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης τα κάτωθι: 

 

1. εάν είναι Έλληνας πολίτης:  
1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου (03 μηνών) πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει 

καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του 

άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 . 

1.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 

(06 μηνών) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό εκδίδεται με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό . 

1.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις  

Φορολογικές Υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω 

δικαιολογητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, 

από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό . 

1.4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

του σ` αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και 

αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

 

2. εάν είναι αλλοδαπός:  
2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου (03 μήνες) πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του 

άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 . 

2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε κάποια από τις καταστάσεις της 

παραγράφου 1.2. του παρόντος άρθρου ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1.3. του παρόντος άρθρου και το σχετικό 

πιστοποιητικό. Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, 
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2.3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 

οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 

3. εάν είναι νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό: 
3.1. Τα άνωθεν δικαιολογητικά των παραγράφων 2.1. και 2.2. του παρόντος, αντίστοιχα εάν είναι 

ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο . 

3.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης εντός του τελευταίου 

εξαμήνου (06 μήνες) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 

ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο 

για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιριών τα προαναφερόμενα 

πιστοποιητικά της εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια 

Υπηρεσία, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο προσωρινός 

ανάδοχος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον 

αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο 

της έδρας της ανωνύμου εταιρίας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιριών 

περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρία) το 

πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας του 

προσωρινού αναδόχου . 

3.3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμη και 

ετερόρρυθμη εταιρία) και για όλα τα μέλη του ΔΣ και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες 

εταιρίες, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα 

δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της 

παραγράφου 1.1. του παρόντος άρθρου. 

3.4. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 

εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 

 

4.  εάν είναι συνεταιρισμός:    
4.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου (03 μήνες) πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

Πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1.1. του παρόντος άρθρου. 

4.2. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων.1.2. και 1.3. του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται 

για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και της παραγράφου 2.2. του παρόντος άρθρου, εφόσον 

πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, καθώς και της παραγράφου 3.2. του παρόντος 

άρθρου . 
4.3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

 

5. Εάν είναι Ένωση Φυσικών ή Νομικών Προσώπων που υπέβαλαν κοινή προσφορά, τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συμμετέχοντα στην Ένωση. 

 

6. Διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης : 
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Η Επιτροπή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, προβαίνει στην Αποσφράγιση του Φακέλου 

αυτού. Μονογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής ανά φύλλο τα έγγραφα του 

ως άνω Φακέλου. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ελέγχει αν ο Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Προσωρινού Αναδόχου πληροί τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

Όλοι όσοι συμμετείχαν στο στάδιο Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Οικονομικών 

Προσφορών έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στη διαδικασία Αποσφράγισης του Φακέλου των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου και να λαμβάνουν γνώση των  

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των 

Αποτελεσμάτων, συντάσσει πρακτικό στο οποίο, τουλάχιστον: 

1. αναφέρει τις συγκεκριμένες ενέργειες και τα Αποτελέσματα του σταδίου Αξιολόγησης του   

Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου και 

2. προτείνει/εισηγείται την Αποδοχή ή Μη του εν λόγω Φακέλου, παραθέτοντας πλήρη 

αιτιολογία , 

3.  αναφέρει τα ονόματα και την ιδιότητα όσων διαγωνιζομένων παρευρέθησαν κατά την 

αποσφράγιση του φακέλου ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.  

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, η Επιτροπή παραδίδει: 

- το ως άνω πρακτικό εις τριπλούν, με πρωτότυπες υπογραφές, το οποίο συνέταξε κατά τα 

ανωτέρω, 

1. τον φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Προσωρινού Ανάδοχου και 

2. τα τυχόν υπομνήματα που έχουν υποβληθεί, στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 

(Οικονομική Επιτροπή ), που είτε επικυρώνει το εν λόγω πρακτικό, εφόσον συμφωνεί, είτε 

αποφασίζει διαφορετικά, παραθέτοντας ειδική και πλήρη αιτιολογία, ιδίως αναφορικά με την 

απόκλισή της από το πρακτικό της Επιτροπής.  

Τέλος, η εν λόγω Απόφαση, αποστέλλεται μαζί με το εν λόγω Πρακτικό, με κάθε πρόσφορο τρόπο, 

προς όλους τους διαγωνιζόμενους του σταδίου Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Οικονομικών 

Προσφορών. 

 

Επισημάνσεις:                                                                                     
1. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος ΔΕΝ προσκομίσει τα  παραπάνω δικαιολογητικά εμπρόθεσμα ή 

ΔΕΝ προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 

στο παρόν άρθρο, η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο με την αμέσως επόμενη Πλέον 

Συμφέρουσα από Οικονομικής Απόψεως Προσφορά, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά, την ανωτέρω 

διαδικασία περί Προσωρινού Αναδόχου. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, κατά τα ανωτέρω, η 

κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο με την αμέσως επόμενη  Πλέον Συμφέρουσα από 

Οικονομικής Απόψεως Προσφορά και ούτω καθ` εξής. 

Αν κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 

οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

2. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλει ψευδές ή ανακριβές Τ.Ε.Υ.Δ. του Άρθρου 8 της 

παρούσας διακήρυξης ή δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως, κατά το στάδιο της 

Κατακύρωσης, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, 

κηρύσσεται  έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγυητική Επιστολή 

Συμμετοχής Διαγωνιζομένου (αν όφειλε κατά το νόμο να καταθέσει), σύμφωνα με το άρθρο 103 

του Ν. 4412/2016 .  

 

Άρθρο 15
ο
  

Τιμές προσφοράς 
Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων 

κρατήσεις (φόρους, δασμούς, τέλη κλπ) και κάθε άλλη επιβάρυνση (π.χ. μεταφορικά), για 
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παράδοση των υλικών ελεύθερων στα σημεία που έχει ορίσει ο Δήμος και τα Νομικά του 

Πρόσωπα  

Όλες οι ανωτέρω επιβαρύνσεις βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. 

Στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αναγράφεται η τιμή μονάδος, καθώς και η συνολική τιμή 

για κάθε προσφερόμενο είδος. Η γενική συνολική τιμή της προσφοράς θα γράφεται αριθμητικώς 

και ολογράφως επί ποινή αποκλεισμού. Ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται ανεξάρτητα και θα αναφέρεται 

αριθμητικώς και ολογράφως. 

Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ τιμών μονάδας και συνολικών τιμών θα υπερισχύουν οι τιμές 

μονάδας. 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

ούτε και σε τυχόν παρατάσεις της.  

O προμηθευτής εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής (σύμφωνα με τις 

τιμές της προσφοράς του), ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος 

παραδόσεως της προμήθειας  αυξηθούν οι αγοραίες τιμές  για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί σε καμία συμπληρωματική δαπάνη.  

Συνεπώς θεωρούνται απαράδεκτες ρήτρες που εξαρτούν το ποσό αυτό από μεταγενέστερα 

γεγονότα ή μετρήσεις, αφού η προσφερόμενη τεχνική λύση είναι εξ ορισμού της επιλογής του 

προμηθευτή, ο οποίος και υποχρεούται να έχει προβεί σε εκ των προτέρων μετρήσεις. 

Για την σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. 

Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος ή θέτουν όρο 

αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Επίσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εκδίδεται 

ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού, η προσφορά από την οποία δεν προκύπτει 

με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή με την οποία δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την 

προσφερόμενη ποσότητα. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς έκπτωση / τιμή  και είναι σε  συμφωνία με 

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης .  

Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος θα προκύψει κατόπιν κλήρωσης. 

 

Άρθρο 16
ο
  

Χρόνος ισχύος των προσφορών 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα εκατόν 

πενήντα (150) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

3. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης ισχύος της προσφοράς σύμφωνα µε το οριζόμενα στις 

διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 17
ο
  

Διοικητικές προσφυγές 
Για όλα τα στάδια αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 . Οι Ενστάσεις υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Φυλής 

όπου και πρωτοκολλούνται. H προθεσμία άσκησης ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.   

Επί των Ενστάσεων αυτών γνωμοδοτεί η Επιτροπή Ενστάσεων εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 

127 του Ν. 4412 / 2016.                          

Οι αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής για κάθε στάδιο του διαγωνισμού, καθώς και οι αποφάσεις 

επί τυχόν ενστάσεων θα κοινοποιούνται εγγράφως στους προσφέροντες οι οποίοι συμμετέχουν 

στα επιμέρους στάδια. 
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Άρθρο 18
ο
  

Χρόνος παράδοσης – Παραλαβής  
 

Ο ανάδοχος θα προβεί στην τοποθέτηση του εξοπλισμού σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας 

εντός τριών ημερών από την ημερομηνία συμβασιοποίησης του φυσικού αντικειμένου. Ο έλεγχος 

και η συντήρηση του εξοπλισμού θα γίνεται καθημερινά συμπεριλαμβανομένων Σαββάτων, 

Κυριακών και αργιών που θα του υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να μειώσει τη διάρκεια μίσθωσης του εξοπλισμού. 

                                    

Άρθρο 19
ο
  

Χρόνος Εγγύησης  
Εγγύηση καλής λειτουργίας των προς μίσθωση ειδών θα πρέπει να παρέχεται από το από τον 

 οικονομικό  φορέα  και δεν θα πρέπει είναι μικρότερη του ενός (1) έτους από την ημερομηνία 

παραλαβής των ειδών. 

Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης ή φθοράς ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας  κάποιου  υλικού και 

σύμφωνα με την κρίση της Υπηρεσίας, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει με 

καινούργιο ή σε κάθε περίπτωση, με δικές του δαπάνες, να αποκαταστήσει την λειτουργία του. 

(Θα εκτιμηθεί θετικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας ). 

 

Άρθρο 20
ο
  

Σύμβαση  
1. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την Απόφασή της σχετικά με την κατακύρωση του 

διαγωνισμού, μαζί με σχετική ανακοίνωση προς τον Προσωρινό Ανάδοχο, η οποία θα 

περιλαμβάνει, τουλάχιστον  και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του Ν. 4412/2016 τα 

εξής : 

α) Το παραδοτέο αντικείμενο της σύμβασης  σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  

β) Τη συμβατική αμοιβή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, και της Οικονομικής 

Προσφοράς του. 

γ) Τη συμφωνία της κατακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και του 

σχεδίου Σύμβασης που προσαρτάται στην παρούσα . 

δ) Την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να υπογραφεί το κείμενο της Σύμβασης, η οποία είναι 

δέκα (10) ημέρες μετά την κοινοποίηση της ως άνω Ανακοίνωσης, έως 20 ημέρες το αργότερο . 

2. Με την κοινοποίηση της ως άνω ανακοίνωσης η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα. Το δε 

έγγραφο της Σύμβασης που θα υπογραφεί , έχει αποδεικτικό και μόνο χαρακτήρα. 

3. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπός, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπο του 

στην Ελλάδα, εάν τέτοιος έχει οριστεί. Σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό μήνυμα 

τηλεομοιοτυπίας και συστημένη επιστολή στον αλλοδαπό προσωρινό ανάδοχο – στην Ελληνική 

βεβαίως Γλώσσα. 

4. Η σύναψη της Σύμβασης μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 

του προσωρινού αναδόχου, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος δεν εκφράσει γραπτά τη σχετική 

αναιτιολόγητη αντίρρησή του, εντός πέντε (05) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτόν της ως 

άνω ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, εφόσον παρέλθει 

άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία. 

5. Μετά την κοινοποίηση της ως άνω ανακοίνωσης και με την επιφύλαξη των οριζομένων στην 

προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, ο προσωρινός Ανάδοχος έχει υποχρέωση να 

προσέλθει, εντός δέκα (10) ημερών, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να 

υπογράψει το κείμενο της Σύμβασης.  

6. Για την υπογραφή του κειμένου της Σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία εκδίδεται για ποσό τέτοιο που οποίο αντιστοιχεί στο 5 % 

επί της Συνολικής Συμβατικής Τιμής άνευ ΦΠΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο  72 του Ν. 

4412/2016. 
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7. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (αν υπάρχει), του οριστικού Αναδόχου, επιστρέφεται στον 

Ανάδοχο εντός πέντε (05) ημερών από την κατάθεση της ως άνω Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

Εκτέλεσης και από την Υπογραφή της Σύμβασης. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής των 

λοιπών Διαγωνιζομένων επιστρέφονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 

4412/2016. 

8. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει, κατά τα ανωτέρω, να υπογράψει το κείμενο της 

Σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις. 

9. Ο Ανάδοχος ΔΕΝ δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής, ούτε να 

εκχωρήσει χωρίς την έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, το δικαίωμα είσπραξης της 

Συμβατικής του Αμοιβής. Επίσης απαγορεύεται η τροποποίηση κάποιου συμβατικού όρου της 

σύμβασης χωρίς την έγγραφη συμφωνία όλων των συμβαλλομένων μερών. 

10. Η παράβαση ενός εκ των όρων του παρόντος Άρθρου από τον Ανάδοχο παρέχει την 

διακριτική ευχέρεια στην Αναθέτουσα Αρχή – έπειτα από σχετική εισήγηση του αρμοδίου 

συλλογικού οργάνου – να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να του επιβάλλει τις νόμιμες 

κυρώσεις. 

Η  σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται 

από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των 

τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο.  

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα εξής : 

-Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

-Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

-Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 

-Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα. 

-Την συμφωνηθείσα τιμή. 

-Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 

-Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη. 

-Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

-Τον τρόπο παραλαβής. 

-Τον τρόπο πληρωμής. 

-Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 

-Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

-Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν 

αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 

α)Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 

β)Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ)Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ)Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα. 

 

Άρθρο 21ο  

1. Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 30 % της συμβατικής αξίας χωρίς 

Φ.Π.Α. , με την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού 

της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής,  σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016  και την καταβολή του υπολοίπου μετά την 

οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. 
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Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 

εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία 

λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου 

θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης 

διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 

ποσοστιαίες μονάδες το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της 

χορηγηθείσας προκαταβολής. 

Ο ανάδοχος θα εκδίδει σε μηνιαία βάση τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.  
Το κόστος χρήσης των τροχηλάτων τρέιλερ χημικών τουαλετών θα γίνεται με βάση την ημερησία 
αποζημίωση που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη . 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
  
 Άρθρο 22

ο
  

Δημοσίευση 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
γραφεία του Δήμου. 
Η περίληψη της παρούσης θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.  
Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν κατ’ ελάχιστον 12 ημέρες τις προκηρύξεις και, ανεξαρτήτως 
της διαδικασίας ανάθεσης αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο 
ΚΗΜΔΗΣ, όπου θεωρείται ως έναρξη της διαδικασίας δημοσίευσης. 
Τέλος αναρτάται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Φυλής (www.fyli.gr).  
Η περίληψη της διακηρύξεως δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή 
της έδρας του νομού. Τα έξοδα αρχικής και επαναληπτικής δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο 
(Ν. 3801/2009).  

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 220/2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 

Ο Δ.Σ. κ. Κουλοχέρης Αλέξανδρος ψηφίζει ΛΕΥΚΟ σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του, 

όπως αναλυτικά αναφέρεται στα πρακτικά. 

                             
            Αναθέτει στο Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

Αφού έγινε η πράξη αυτή υπογράφεται. 

 

Ο Αντιπρόεδρος                                                                                             Τα μέλη  
ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ                                                                   ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Εκ του Πρακτικού 

Ο Πρόεδρος-Δήμαρχος 

                                                          ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ  
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