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Σύμβαση «Παροχή Υπηρεσιών συλλογής, αποκομιδής και 
διαχείρισης νεκρών αδέσποτων και άγριων ζώων (ζωικών 
υποπροϊόντων κατηγορίας 1), καθώς και ογκωδών 
απορριμμάτων από το Εθνικό οδικό Δίκτυο και 
απορριμμάτων στους κόμβους της Εσωτερικής 
Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης» 

Ταξινόμηση κατά CPV [77400000-4] - Ζωολογικές Υπηρεσίες  
 [90500000-2] – Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και 

απόβλητα  
 Συμπληρωματικές:  
 [90512000-9] - Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων  
 [90513000-6] - Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη 

επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων  
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

«Παροχή Υπηρεσιών συλλογής, αποκομιδής και διαχείρισης νεκρών αδέσποτων και 
άγριων ζώων (ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1), καθώς και ογκωδών απορριμμάτων 

από το Εθνικό οδικό Δίκτυο και απορριμμάτων στους κόμβους της Εσωτερικής 
Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης» 

(του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016) 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 
 
 

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: 
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Διαύγεια, Κ.Η.Μ.ΔH.Σ. 
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 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Είδος Διαδικασίας : Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 

Κριτήριο Κατακύρωσης  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών 

: 
 

Ημερομηνία: 28 Αυγούστου 2018 
Ημέρα: Τρίτη 
Ώρα: 15:00 μ.μ. 
(ΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ, 12 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΚΗΜΔΗΣ, άρθρο 121 ν. 4412/2016) 

Ημερομηνία Διενέργειας 
Διαγωνισμού 

: Ημερομηνία: 29 Αυγούστου 2018 
Ημέρα: Τετάρτη 
Ώρα: 10:00 π.μ. 

Τόπος διενέργειας 
διαγωνισμού 

: ΠΚΜ/ΥΤΕΜΕΘ, Στρωμνίτσης 53 Τ.Κ.54248 Θεσσαλονίκη 

Ισχύς προσφορών  …….ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας 
διαγωνισμού. 

Κωδικός CPV : [77400000-4] - Ζωολογικές Υπηρεσίες  
  [90500000-2] – Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και 

απόβλητα 
 

  Συμπληρωματικές:  
  [90512000-9] - Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων  
  [90513000-6] - Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη 

επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων 
 

  [90513300-9] - Υπηρεσίες αποτέφρωσης απορριμμάτων.  
Χρηματοδότηση : Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών από Ιδίους 

Πόρους 2018. 
Κωδ. Έργου: 2131ΘΕΣ001ΙΔΠ17 
 

 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης : 73.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
(προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ ΦΠ.Α.: 58.870,97 € και ΦΠΑ 
24% : 14.129,03 €) 

 

Διάρκεια Σύμβασης : Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
Κρατήσεις επί της τιμής των 
υπηρεσιών 

: Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κράτηση ποσοστού 0,06% 
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(άρθρο 4 Ν.4013/2011, όπως ισχύει και άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 
4412/2016). 

Παρακράτηση φόρου 
προμηθειών (άρθρο 64, παρ. 2 
Ν.4172/2013) 

: Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος για την 
παροχή υπηρεσιών, ποσοστού 8% επί της καθαρής συμβατικής 
αξίας. 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ 53 

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54248 

Χώρα1 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS2 EL522 

Τηλέφωνο 2313 331320 

Φαξ 2313 331198 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  dtech@pkm.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες3 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

κ. Μαγδαληνή Αβραμίδου 

m.avramidou@pkm.gov.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pkm.gov.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)4  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ανήκει στην Γενική 
Κυβέρνηση/Υποτομέας ΟΤΑ 6 

Προϊσταμένη Αρχή: Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων. 

Προϊσταμένη Αρχή επίσης, μόνον σε ότι αφορά τη διαδικασία μέχρι και την έγκριση του αποτελέσματος 
της δημοπρασίας, που προβλέπεται στο άρθρο 176 «Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής» του 
Ν.3852/07.06.2010 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5, του Ν.4071/2012 & την παρ.2, άρθρου 3, του 
                                                             
1 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  
3 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της 
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

4 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων   
5 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

6 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής 
Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του 
άρθρου 14 του ν. 4270/14.  
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Π.Δ.7/2013) Πρόγραμμα Καλλικράτης είναι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, που έχει έδρα την Θεσσαλονίκη. 

 

Οδός : Βας. Όλγας 198 

Ταχ. Κώδ. : 54110 

Τηλ. : 2313 319612 

Telefax : 2313 319546 

E-mail : oe@pkm.gov/gr 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.7 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 8  

α)  Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση  (URL) : http://www.pkm.gov.gr 

β)  Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης και με το αντικείμενο 
των δημοπρατούμενων υπηρεσιών παρέχονται απ/ό την υπάλληλο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Μ.Ε.Θ. κ. Μαγδαληνή Αβραμίδου, τηλ. 2313 331368, e-mail: m.avramidou@pkm.gov.gr. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία «συνοπτικού διαγωνισμού», του άρθρου 117 του ν. 
4412/16. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης9 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών από 
Ιδίους Πόρους 2018. 

Η παρούσα παροχή υπηρεσιών αρχικά χρηματοδοτήθηκε από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών 
Δαπανών από Ιδίους Πόρους (απόφαση 22/2017 με θέμα: «Κατάρτιση Προγράμματος Επενδυτικών 
Δαπανών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης χρηματοδοτούμενων από Ιδίους Πόρους 2017» με 
ΑΔΑ:6ΞΗΙ7ΛΛ-ΦΘΦ / αριθμ. ενάρ. έργου 2131ΘΕΣ001ΙΔΠ17, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 
58/2017 με ΑΔΑ:ΩΓ3Θ7ΛΛ-ΑΝ2). 

Το πρωτογενές αίτημα (αριθμ.πρωτ.106594(461)/17.03.2017-έγγραφο Γενικού Διευθυντή 
Προγραμματισμού& Υποδομών έγγραφο) έχει καταχωρηθεί με ΑΔΑΜ:17REQ005960684 2017-03-22. 

Η έγκριση της δέσμευσης πίστωσης έγινε με την αριθμ.πρωτ.114802/3017,80627/1951/31.03.2017 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α/Α 1235), η οποία έχει καταχωρηθεί με ΑΔΑΜ: 17REQ006008918 
2017-04-03, αλλά δεν ολοκληρώθηκε η δαπάνη εντός του έτους 2017. 

Η παρούσα παροχή υπηρεσιών, εν συνεχεία, χρηματοδοτήθηκε από Πιστώσεις του Προγράμματος 
Επενδυτικών Δαπανών από Ιδίους Πόρους (απόφαση 5/2018 με θέμα: «Έγκριση για την Κατάρτιση 
Προγραμμάτων επενδυτικών δαπανών έτους 2018….», με ΑΔΑ:ΩΠ1Η7ΛΛ-ΤΜΞ / αριθμ. ενάρ. έργου 
2131ΘΕΣ001ΙΔΠ17. 

                                                             
7 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, 
δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) 
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 

8 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 
9 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
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Με το αριθμ.πρωτ.69528/οικ.1991/07.02.2018 έγινε αίτημα Έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 
για το Οικονομικό Έτος 2018, προς το Τμήμα Προϋπολογισμού και Ταμειακής Διαχείρισης , της Διεύθυνσης 
Οικονομικού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Με το αριθμ.πρωτ.116111/οικ.3492/05.03.2018 έγγραφο, σχετικά με Έκδοση Απόφασης Ανάληψης 
Υποχρέωσης για το Οικονομικό Έτος 2018, προς το Τμήμα Προϋπολογισμού και Ταμειακής Διαχείρισης , 
της Διεύθυνσης Οικονομικού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, επανήλθαμε για την έκδοση 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για το έτος 2018. 
Με το αριθμ.πρωτ.152926/οικ.4587/27.03.2018 έγινε νέο αίτημα Έκδοσης Απόφασης Ανάληψης 
Υποχρέωσης για το Οικονομικό Έτος 2018, προς το Τμήμα Προϋπολογισμού και Ταμειακής Διαχείρισης , 
της Διεύθυνσης Οικονομικού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την έκδοση Απόφασης 
Ανάληψης Υποχρέωσης για την εν λόγω Παροχή Υπηρεσίας. 

Η έγκριση της δέσμευσης πίστωσης έγινε με την αριθμ.πρωτ.160621(4935)/03.05.2018 Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης (Α/Α 2183), με ΑΔΑ:Ω72Κ7ΛΛ-0ΩΩ, η οποία εκδόθηκε από την Διεύθυνση 
Οικονομικού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  
1) Ο τίτλος των προς παροχή υπηρεσιών είναι : «Παροχή Υπηρεσιών συλλογής, αποκομιδής και 

διαχείρισης νεκρών αδέσποτων και άγριων ζώων (ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1) καθώς και 
ογκωδών απορριμμάτων από το Εθνικό Οδικό Δίκτυο και απορριμμάτων στους κόμβους της 
Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης». 

2) Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών για την συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση 
ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, από το Εθνικό Οδικό Δίκτυο του Νομού Θεσσαλονίκης, προς 
νόμιμη μονάδα αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής και 
Ελληνικής Νομοθεσίας. Επίσης αντικείμενο της σύμβασης είναι και η αποκομιδή και εν γένει η 
διαχείριση των ελαστικών και των ογκωδών αποβλήτων από το Εθνικό Οδικό Δίκτυο του Νομού 
Θεσσαλονίκης, καθώς και των απορριμμάτων (μπαζοαπορριμμάτων) από τους κόμβους, αλλά και κατά 
μήκος και εκατέρωθεν της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, καθώς και στην συνέχεια αυτής προς 
την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών μέχρι και τον κόμβο Αεροδρομίου. 

3) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) 77400000-4: Ζωολογικές Υπηρεσίες και 90500000-2: Υπηρεσίες 
σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα και συμπληρωματικών (CPV) 90512000-9: Υπηρεσίες 
μεταφοράς απορριμμάτων, 90513000-6: Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων 
απορριμμάτων και αποβλήτων και 90513300-9: Υπηρεσίες αποτέφρωσης απορριμμάτων . 

4) Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 73.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 58.870,97 €   ΦΠΑ : 14.129,03 €). 

5) Κατά την κατακύρωση της παρούσας σύμβασης δεν υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης της Αναθέτουσας 
Αρχής προς ανάθεση μεγαλύτερης ή μικρότερης ποσότητας των επιμέρους κονδυλίων του 
προϋπολογισμού, αλλά θα ισχύσουν οι αντίστοιχες συμβατικές. 

6) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

7) Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει 10 τιμής. 

 

                                                             
10 Άρθρο 86 ν.4412/2016  
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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 ιδίως11: 

 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 άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄147)» (Αρ. Φ. 171/τ΄Α΄/13-11-

2017), 

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

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

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

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις » και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση», 

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

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

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" 

και άλλες διατάξεις”, 

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

 του ν. 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”, 

 της με αριθμ. 158/2016 Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα 

«Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 

4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 

3698), 

                                                             
11 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 
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 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, 

 Ο Κανονισμός 1069/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 
2009 «περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δε 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του Κανονισμού ΕΚ αριθ. 
1774/2002», όπως αυτός θα εφαρμοστεί από τις 4 Μαρτίου 2011 και θα καταργεί τον ΕΚ 1774/2002 
σύμφωνα με τα άρθρα 53,54, 55 του εν λόγω κανονισμού. 

 Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον 
αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι 
οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία. 

 Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ.749/2011 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής 
για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του 
Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους 
στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία 

 Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής 
Ιουνίου 2007 , που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από 
ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε 
πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ. 

 Το Π.Δ. 211/2006 (Φ.Ε.Κ. 211/5-10-2006 τ. Α’ ) «Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 
1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον 
καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο». 

 Την υπ΄αρ.πρωτ 952/152913/9-12-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με θέμα 
"Διαχείριση Ζωικών Υποπροϊόντων" 

 Την υπ΄αρ.πρωτ 388/14087/04-02-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα “Μεταφορά Ζωικών Υποπροϊόντων και Παράγωγων Προϊόντων. 

 Την υπ΄αρ. πρωτ. 3993/134387/4-11-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με θέμα : 
"Άμεσοι στόχοι για τους επίσημους ελέγχους σε εγκεκριμένες και καταχωρημένες μονάδες και 
δραστηριότητες για τη διαχείριση των Ζωικών Υποπροϊόντων". 

 Την υπ΄αρ. πρωτ 4881/130319/24/12/2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με θέμα : 
Επικαιροποίηση Εγκυκλίων, Υποχρεώσεις Παραγωγών Ταξινόμηση Ζωικών Υποπροϊόντων. 
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 Την Υπ΄αριθμ. Πρωτ. 236/47755/11-4-2014 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
με θέμα : Θέσπιση Προγραμμάτων διαχείρισης Νεκρών ζώων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Κανονισμού Ε.Κ. 1069/2009. 

 Η Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/16.12.2003 (Φ.Ε.Κ. 1909/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων, εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός». 

 Η με αριθμ.36259/1757/Ε103/23.08.20110 Απόφαση (ΦΕΚ Β 1312/24.08.2010), «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» 

 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. 

 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ. (Π.Δ. 133/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την 81320 & 77909 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης 
(Αρ. ΦΕΚ 4302/30-12-2016).  

 του ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα    Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010) 

 του ν.4071/2012 "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση   Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" (ΦΕΚ Α΄85/11-4-2012) 

 της αριθμ.724/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί συγκρότησης της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών διαγωνισμών προμηθειών Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: Ω2ΧΜ7ΛΛ-2ΘΥ) 

 της αριθμ.οικ.30110(385)/27-1-2017 Απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους 
Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των 
Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και 
Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 390/Τ' Β΄/10-2-2017) και της 
αριθμ.ΓΠΚΜ οικ.642/20-2-2017 απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί “Παράτασης 
θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 102 /ΥΟΔΔ/6-3-2017). 

 της αριθμ. 1885/2018 (ΑΔΑ:72867ΛΛ-ΔΝΖ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. που 
αφορά έγκριση όρων της παρούσας, την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και την συγκρότηση 
Τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου διενέργειας-αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού. 

 κάθε άλλης σχετικής διάταξης ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  28 / 08 / 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 
15:00 μ.μ..12 

                                                             
12 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις 
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Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται καθημερινά από τις 8:30 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. στο 
πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης), στην ταχ. διεύθυνση Στρωμνίτσης 53, Τ.Κ.54248, Θεσσαλονίκη. 

Οι προσφορές υποβάλλονται με : 

(α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης), είτε 

(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την Αναθέτουσα Αρχή 
(Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης). 

Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, περιπτώσεις α και β 
άνω, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί, εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ./Π.Κ.Μ.), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών, 
δηλαδή μέχρι και τις 28-08-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μ.μ. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή 
άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί 
εγκαίρως. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό 
της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή ώρα 
που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Αρχή ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της 
Αναθέτουσας Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ.), στη διεύθυνση: 
Στρωμνίτσης 53, Τ.Κ. 54248, Θεσ/νίκη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 29-08-2018, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη 
αποσφράγισης προσφορών). 

 

1.6 Δημοσιότητα 
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 13 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Διαδικτύου στο 
ΚΗΜΔΗΣ και στον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής: www.pkm.gov.gr 

 

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 

                                                                                                                                                                                                          
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 
121 του ίδιου νόμου 

13 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία 
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να 
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση 
εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης  
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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 τους14  

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. 

                                                             
14 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης15  είναι τα ακόλουθα: 

1. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα16 και τα Συνημμένα, που αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής. Τα συνημμένα αυτής είναι: 
α. Το Περιγραφικό Τιμολόγιο Μελέτης (ως συνημμένο στοιχείο της Διακήρυξης) 
β. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) (ως συνημμένο στοιχείο της Διακήρυξης), 
γ. Ο Προϋπολογισμός, (ως συνημμένο στοιχείο της Διακήρυξης) 
δ. ΦΑΥ, ΣΑΥ (ως συνημμένο στοιχείο της Διακήρυξης) 

2. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  
3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την Αναθέτουσα 

Αρχή 
4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του Παρόχου. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της Διακήρυξης, στα 
Παραρτήματά της, στα συνημμένα της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, μέσω της ιστοσελίδας της 
Αναθέτουσας Αρχής, στη διαδρομή : http://www.pkm.gov.gr 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται επίσης εγγράφως. Αιτήματα παροχής 
διευκρινίσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο 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 περιπτώσεις17: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

                                                             
15 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

16 Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν) 

17 Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις 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.18 

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).19 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα20. 

 

2.1.5 Εγγυήσεις21 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή 
να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία 

                                                             
18 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
19 Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 
20 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
21 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
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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. 

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.22 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή23 για την υποβολή προσφοράς24.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.25   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής26 

Δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1α, του Ν. 4412/2016 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού27  
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 αμετάκλητη28 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

                                                             
22 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

23 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
24 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

25 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
26 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 
27 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
28  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
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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). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου29. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

                                                                                                                                                                                                          
 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  
 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική    απόφαση” νοείται, δεδομένης της 

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, 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, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

29 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.   
4497/2017. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 30 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους31.  

ή/και 

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. 32 

 

2.2.3.3 Δεν προβλέπεται 
 
2.2.3.4. Αποκλείεται33 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. 4412/201634,  

                                                             
30 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
31 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

32       Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
33 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

34 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 
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(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 λειτουργίας35,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 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 έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 36 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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. 

2.2.3.5. Δεν προβλέπεται.37. 

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

                                                             
35 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
36 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
37 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση 

σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του 
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 
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2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)38 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισμού (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 39. 

2.2.3.8. 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. 

2.2.3.9. 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 Επιλογής40  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας41  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προς παροχή υπηρεσιών. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια42  
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο ετήσιο γενικό κύκλο εργασιών για την 
τελευταία τριετία (έτη 2015,2016 και 2017 τουλάχιστον ίσο με το 200% του προϋπολογισμού του 
προκηρυσσόμενου έργου. (σε περίπτωση που κάποιος φορέας δεν έχει κλείσει την χρήση 2017 η τριετία 
θα αφορά τα έτη (2014,2015,2016)). 

                                                             
38        Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
39 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
40 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, 
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 
πρόβλεψη στη διακήρυξη.  

41 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
42 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται 

στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε 
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα 
οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος 
εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες 
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα43  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται44  

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2015, 2016, 2017) 45 ,) να έχουν εκτελέσει συμβάσεις 
παροχής υπηρεσιών, αντίστοιχες με το αντικείμενο της συντήρησης και τεχνικής αστυνόμευσης 
οδών, οι οποίες μεταξύ άλλων εργασιών περιλαμβάνουν εργασίες αποκομιδής και απομάκρυνσης 
νεκρών ζώων, καθώς και εργασίες συλλογής, αποκομιδής και διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων. 
Για το λόγο αυτό ο οικονομικός φορέας  οφείλει καταθέσει κατάλογο ολοκληρωμένων συμβάσεων 
συντήρησης και τεχνικής αστυνόμευσης οδών, στις οποίες θα περιλαμβάνονται οι παραπάνω 
εργασίες, κατά την τελευταία τριετία, με χρονική διάρκεια τουλάχιστον (10) μηνών η κάθε μία και 
προϋπολογισμό τουλάχιστον 60.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. 

β) να διαθέτουν το αναγκαίο δυναμικό σε ανθρώπινους πόρους, ήτοι μόνιμα στελέχη και τεχνικό 
προσωπικό, επαρκές τόσο από πλευράς αριθμού ατόμων, όσο και κατάλληλο από πλευράς 
εμπειρίας που διαθέτει. Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα στο ΤΕΥΔ το ετήσιο 
εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τα στελέχη της επιχείρησης του κατά την τριετία 2015 έως και 
2017, τα οποία δραστηριοποιήθηκαν σε υπηρεσίες αντίστοιχες προς τις δημοπρατούμενες. Η 
δήλωση αυτή θα περιλαμβάνει και τον ίδιο τον υποψήφιο (εάν είναι φυσικό πρόσωπο), το 
στελεχιακό του δυναμικό, κυρίως δε τους υπευθύνους για τον έλεγχο της ποιότητας των 
αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς και το τεχνικό προσωπικό που δραστηριοποιείται στο αντικείμενο 
της δημοπρατούμενης σύμβασης, είτε οι ανωτέρω ασχολούνται ως μισθωτοί απευθείας στην 
επιχείρηση του οικονομικού φορέα, είτε όχι.. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει επίσης να δηλώνει στο 
ΤΕΥΔ (κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, του άρθρου 19, του Ν.4412/2016, με ονομαστική 
αναφορά για έκαστο εξ αυτών, τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών του και τα επαγγελματικά του 
προσόντα , στα δε «αποδεικτικά στοιχεία» που ενδεχόμενα κληθεί από την αναθέτουσα αρχή να 
προσκομίσει , θα αναφέρει την ειδική τους εμπειρία σε υπηρεσίες, όπως οι δημοπρατούμενες, 
καθώς και τα καθήκοντα που τούτοι πρόκειται να αναλάβουν.  

Το επιστημονικό και συντονιστικό προσωπικό, καθώς και το προσωπικό υποστήριξης ορίζεται ως 
ακολούθως: 

 Ένας (1) Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος  ή Χημικός Μηχανικός υπεύθυνος για 
τη διαχείριση του συνόλου του έργου (συντονιστής) με τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρία σε 

                                                             
43 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν 

απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα 
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις 
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν 
διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που 
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την 
εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και 
της αξιοπιστίας τους.  
 Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των 
ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά 
σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις/ υπηρεσίες τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο 
αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς 
φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις 
πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων 
συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  
παραδείγματα. 

44 Όπως υποσημείωση ανωτέρω 
45 Οι Α.Α. μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν 

πριν από την τελευταία τριετία    
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αντίστοιχα έργα συλλογής, αποκομιδής και διαχείρισης νεκρών ζώων κατηγορίας 1, αλλά και σε 
αντίστοιχα έργα διαχείρισης ογκωδών αποβλήτων και απορριμμάτων. 

 Ένας (1) Μηχανολόγος Μηχανικός υπεύθυνος για την επίβλεψη και συντήρηση του στόλου και της 
μονάδας διαχείρισης του υποψηφίου του αναδόχου με τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρία σε 
αντίστοιχα έργα συλλογής ,αποκομιδής και διαχείρισης νεκρών ζώων κατηγορίας 1, αλλά και σε 
αντίστοιχα έργα διαχείρισης ογκωδών αποβλήτων και απορριμμάτων. 

 Ένας (1) Τεχνικός Ασφαλείας με τουλάχιστον διετή (2) εμπειρία σε αντίστοιχα έργα συλλογής, 
αποκομιδής και διαχείρισης νεκρών ζώων κατηγορίας 1, αλλά και σε αντίστοιχα έργα διαχείρισης 
ογκωδών αποβλήτων και απορριμμάτων. 

 Ένας (1) Ιατρός Εργασίας με τουλάχιστον διετή (2) εμπειρία σε αντίστοιχα έργα συλλογής, 
αποκομιδής και διαχείρισης νεκρών ζώων κατηγορίας 1, αλλά και σε αντίστοιχα έργα διαχείρισης 
ογκωδών αποβλήτων και απορριμμάτων. 

 Προσωπικό υποστήριξης, το οποίο θα αποτελείται από τρείς (3) κατ΄ ελάχιστον οδηγούς 
οχημάτων, κατόχους διπλώματος σε ισχύ τουλάχιστον Γ’ Κατηγορίας, οι οποίοι υποχρεούνται να 
φέρουν και δίπλωμα ADR σε ισχύ (αφορά μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων), προσωπικό 
υποστήριξης τηλεφωνικού κέντρου, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο εργατικό και τεχνικό 
προσωπικό. 

Ο υπεύθυνος συντονιστής έχει την ευθύνη της συνεργασίας και επικοινωνίας με την Διευθύνουσα 
Υπηρεσία αλλά και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 
Στην Τεχνική Έκθεση περιγραφής των εργασιών θα αναφέρεται λεπτομερώς ο ρόλος του 
προσωπικού  που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, από όπου θα 
δικαιολογείται με πλήρη πίνακα προσωπικού ο αριθμός, ο ρόλος ανά ειδικότητα και θα 
τεκμηριώνεται η επάρκειά του μέσω τελευταίας θεωρημένης κατάστασης προσωπικού νομίμως 
κατατεθειμένης στην επιθεώρηση εργασίας. Προς τούτο θα υπάρχουν συνημμένα βιογραφικά 
σημειώματα και αντίστοιχα διπλώματα όπου είναι αναγκαία για την εκτέλεση του μέρους του 
έργου που θα εκτελεί ο εκάστοτε εργαζόμενος. 

Προστασία του προσωπικού: 
 Κατά τη διάρκεια του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τη 

χρήση υλικών και μέσων, για την τήρηση των υγειονομικών κανόνων και την προστασία του 
προσωπικού, καθώς και των εμπλεκομένων. 

 Το προσωπικό που θα εργαστεί στην εκτέλεση του έργου θα είναι ασφαλισμένο υποχρεωτικά, με 
ευθύνη του αναδόχου, στον αντίστοιχο φορέα κοινωνικής ασφάλισης. 

 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, 
και οφείλει να μεριμνά για την ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

 Οι εργαζόμενοι που θα χειρίζονται τα ΖΥΠ πρέπει να φέρουν τον ενδεικνυόμενο εξοπλισμό, ήτοι 
μάσκα, φόρμα, γάντια μιας χρήσης, να κάνουν χρήση των κατάλληλων απολυμαντικών και γενικά 
να ακολουθούν επακριβώς τις οδηγίες της Αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής. 

 Οι εργαζόμενοι που θα χειρίζονται ογκώδη απορρίμματα πρέπει να φέρουν τον ενδεικνυόμενο 
εξοπλισμό, ήτοι μάσκα, φόρμα, γάντια, κλπ.  

 

γ) να διαθέτουν τον κατάλληλο ιδιόκτητο εξοπλισμό σε είδος και ικανότητα, ως ακολούθως:  

1. Είδος οχημάτων: 
Για τις υπηρεσίες συλλογής, αποκομιδής και διαχείρισης νεκρών αδέσποτων και άγριων ζώων (ζωικών 
υποπροϊόντων κατηγορίας 1), δύο (2) κατ΄ ελάχιστον Φορτηγά – Ψυγεία αποκλειστικής χρήσεως, 
για τη συλλογή και μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 από το Εθνικό Οδικό Δίκτυο  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εντός Νομού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις κατ΄ ελάχιστες 
απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση συντήρησης ή επισκευής των 
οχημάτων που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, ο 
ανάδοχος υποχρεούται όπως προβαίνει σε άμεση αντικατάσταση τους με ιδίων τεχνικών 
προδιαγραφών οχημάτων, μηδενίζοντας με αυτόν τον τρόπο την οποιαδήποτε καθυστέρηση στην 
εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. 
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Για τις υπηρεσίες συλλογής, αποκομιδής και διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων, ένα (1) όχημα 
κατάλληλα αδειοδοτημένο για τη συλλογή και μεταφορά στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EUROIV. Για τις εν λόγω υπηρεσίες θα πρέπει να κατέχουν  
όλα τα απαραίτητα μηχανικά μέσα φόρτωσης ογκωδών απορριμμάτων (π.χ. φορτωτές κλπ) 
 

2. Τεχνικές προδιαγραφές οχημάτων:  
Οι τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για τη νόμιμη 

διαχείριση και μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων από το Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, εντός Νομού Θεσσαλονίκης, είναι οι κάτωθι : 
 Πιστοποιημένο αυτοδύναμο μηχανισμό ψύξης (0ο έως 20ο C) 
 Καταγραφικό μηχάνημα θερμοκρασίας με δυνατότητα εκτύπωσης ώστε να αποδεικνύεται η 

τήρηση των απαιτούμενων συνθηκών θερμοκρασίας 
 Στεγανότητα ψυκτικού θαλάμου. 
 Σύστημα παρακολούθησης στόλου ενσωματωμένο στο εκάστοτε φορτηγό του υποψηφίου 

αναδόχου. 
 

δ) να διαθέτουν τις ακόλουθες άδειες και πιστοποιήσεις : 

Για τις υπηρεσίες συλλογής, αποκομιδής και διαχείρισης νεκρών αδέσποτων και άγριων ζώων (ζωικών 
υποπροϊόντων κατηγορίας 1): 

i. Προβλεπόμενη κτηνιατρική άδεια λειτουργίας μονάδας ενδιάμεσου χειρισμού ζωικών υποπροϊόντων 
κατηγορίας 1 (κάτοχος ή σύμβαση μίσθωσης) σε ισχύ της Δ/νσης Κτηνιατρικής της αρμόδιας 
Περιφέρειας όπου έχει την έδρα του σύμφωνα με το Π.Δ. 211/2006, με τον 1069/2009 ΕΚ, και με τον 
142/2011 ΕΚ καθώς και τον αντίστοιχο Ειδικό Κωδικό Αριθμό Έγκρισης Μονάδας Ενδιάμεσου 
Χειρισμού ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 από τη Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής, Διεύθυνση 
Κτηνιατρικής Δημοσίας Υγείας, Γραφείο Διαχείρισης Ζωικών Αποβλήτων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

ii Προβλεπόμενη κτηνιατρική έγκριση σε ισχύ του κάθε οχήματος για τη συλλογή και μεταφορά, ζωικών 
υποπροϊόντων Κατηγορίας 1 με σαφή αναφορά στη μεταφορά νεκρών ζώων της Δ/νσης Κτηνιατρικής 
της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής όπου έχει την έδρα του, σύμφωνα με το Π.Δ. 211/2006. Σε περίπτωση 
όπου ο υποψήφιος δηλώνει ότι τα νεκρά ζώα θα παραμένουν στο όχημα του πλέον των 24 ωρών με 
ανώτερο διάστημα παραμονής εντός του οχήματος τις 7 ημέρες, τότε πρέπει να διαθέτει κατάλληλη 
έγκριση μεταφοράς πλέον των 24 ωρών από την αρμόδια κτηνιατρική Διεύθυνση της έδρας του. 

iii Κάτοχος ή Σύμβαση σε ισχύ τελικής διάθεσης των ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 με νόμιμη 
μονάδα αποτέφρωσης υψηλού δυναμικού, ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 με τον αντίστοιχο 
κωδικό έγκρισης σε ισχύ, βάση Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας από τη Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής, 
Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημοσίας Υγείας, Γραφείο Διαχείρισης Ζωικών Αποβλήτων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 iv. Σύμβαση σε ισχύ απολύμανσης του εξοπλισμού του αναδόχου με νόμιμη εταιρεία απολύμανσης. 
 

Για τις υπηρεσίες συλλογής, αποκομιδής και διαχείρισης ογκωδών αντικειμένων: 

i. Προβλεπόμενη άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, η οποία 
περιλαμβάνει τους αντίστοιχους κωδικούς ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων) που 
αφορούν: 
 ογκώδη απόβλητα με κωδικό20.03.07 του Κεφαλαίου 20 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου 

Αποβλήτων (Απόφαση 2001/118/Ε.Κ.), όπως αυτός περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΒ Της 
ΗΠ/50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β/22,12.03) 

 ελαστικά με κωδικό 16.01.03 του Κεφαλαίου 16 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων 
(Απόφαση 2001/118/Ε.Κ.), όπως αυτός περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΒ Της 
ΗΠ/50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β/22,12.03) 

 απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές, κατεδαφίσεις, σύμφωνα με την 
αριθμ.36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β/24.08.2010) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι 
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και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Κεφάλαιο 17 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων 
(Απόφαση 2001/118/Ε.Κ.) 

καθώς και τις αντίστοιχες άδειες από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της εκάστοτε Περιφέρειας 
από όπου θα διέρχονται τα οχήματα μεταφοράς από το σημείο συλλογής έως την νόμιμη μονάδα 
τελικής διάθεσης. 

ii. Σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο σύστημα Εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΕΚ 
iii. v. Σύμβαση με νόμιμους τελικούς αποδέκτες απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών 
iv. Ασφαλιστήριο συμβόλαια Αστικής Ευθύνης εν ισχύ για τη συλλογή και μεταφορά Στερεών μη 

Επικινδύνων Αποβλήτων.  
v. Καταχώρηση στο Μητρώο Διαχείρισης Στερεών Μη Επικινδύνων Αποβλήτων της Γενικής 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Γραφείο Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων, Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.ΚΑ) 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης46  
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται 
με διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας της παροχής υπηρεσιών για το συγκεκριμένο αντικείμενο και να 
συμμορφώνονται σχετικά με τα ακόλουθα πρότυπα: 

α. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2015 σε ισχύ από αρμόδιο αδειοδοτημένο φορέα, για εργασίες 
συλλογής, μεταφοράς, και διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, καθώς και για 
εργασίες συλλογής, αποκομιδής και διαχείρισης ογκωδών αντικειμένων. 

β. Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 ή εφάμιλλο-
ανώτερου αυτού, σε ισχύ από αρμόδιο αδειοδοτημένο φορέα, για την συλλογή, μεταφορά, και 
διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 , καθώς και για εργασίες συλλογής, αποκομιδής 
και διαχείρισης ογκωδών αντικειμένων 

γ. Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία κατά BS OHSAS 
18001:2007 σε ισχύ από αρμόδιο αδειοδοτημένο φορέα, για την συλλογή, μεταφορά, και 
διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 , καθώς και για εργασίες συλλογής, αποκομιδής 
και διαχείρισης ογκωδών αντικειμένων 

δ. Πιστοποιητικό SA 8000:2008 ή ISO 26000:2010 για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης 
κοινωνικής ευθύνης για την συλλογή, μεταφορά, και διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 
1, καθώς και για εργασίες συλλογής, αποκομιδής και διαχείρισης ογκωδών αντικειμένων 

ε. Πιστοποιητικό συστήματος Οδικής Ασφάλειας των Μεταφορών κατά ISO 39001:2012 σε ισχύ από 
αρμόδιο αδειοδοτημένο φορέα, για την συλλογή, μεταφορά και διαχείριση ζωικών υποπροϊόντω 
κατηγορίας 1, καθώς και για εργασίες συλλογής, αποκομιδής και διαχείρισης ογκωδών 
αντικειμένων 

 

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 αυτούς47. 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 

                                                             
46 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 

ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 
4412/2016) 

47 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους 
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
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οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης 48. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 49. 

Η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών/ καθηκόντων που αφορούν στην συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση 
ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, από το Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Νομού Θεσσαλονίκης, 
προς νόμιμη μονάδα αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων, καθώς και η αποκομιδή και εν γένει η 
διαχείριση των ογκωδών απορριμμάτων, στους κόμβους, αλλά και κατά μήκος και εκατέρωθεν της 
Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, καθώς και στην συνέχεια αυτής προς την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Ν. 
Μουδανιών μέχρι και τον κόμβο Αεροδρομίου γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η 
προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση 
αυτή  

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, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ50 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 
Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 
2.2.3.1της 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.  

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.51 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

                                                             
48 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   
49 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
50 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις  

51 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα52 

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 δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201653. 

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- 2.2.8)54. 

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 2.2.3.455. 

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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

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 ισχύουν56. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά57: 

                                                             
52 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

53 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
54 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
55 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 
56 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
57 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 
(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.258 και 2.2.3.459 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας  

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 Εσόδων60 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, 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 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 στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, 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.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών61, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία 

                                                             
58 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. Τα 
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 

59 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
60  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
61 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
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των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των 
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας 
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από 
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί 
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν 
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών 
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι 
γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει 
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 
από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 62.και 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. 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.63 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  

                                                             
62 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
63 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
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α) οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων στη περίπτωση που η δημοσίευση 
των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας  ή 

β)δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις 
συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα (έτη 2015, 2016, 2017 ( ή 2014,2015, 2016 
αν δεν έχει ολοκληρωθεί η χρήση 2017)). 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.64 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 
α) Υπόμνημα, σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV της παρούσας διακήρυξης, 
που θα περιλαμβάνει κατάλογο των κυριότερων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, οι οποίες 
εκτελέσθηκαν κατά την τελευταία τριετία (2015, 2016, 2017), από αυτόν (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο διαγωνιζόμενο) ή τουλάχιστον από ένα μέλος της (εάν πρόκειται περί διαγωνιζόμενης 
κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων), με την ιδιότητα του αναδόχου των σχετικών υπηρεσιών, 
ή του Υπεργολάβου. Το υπόμνημα θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τις συμβάσεις που ο διαγωνιζόμενος 
έχει περιλάβει στο Μέρος IV, ενότητα Γ!, §1(β) του ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) 
που υποβάλλει με τα «δικαιολογητικά συμμετοχής» κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς του, με 
όλες τις επί πλέον διευκρινιστικές πληροφορίες που αναφέρονται στο υπόδειγμα, επί ποινή 
αποκλεισμού. Το υπόμνημα οφείλει να συνοδεύεται από αντίστοιχες σχετικές βεβαιώσεις των 
αρμοδίων δημοσίων Φορέων, που εκδόθηκαν επ’ ονόματι του αναδόχου, στις οποίες θα 
βεβαιώνονται τα παραπάνω στοιχεία. 
 Στην περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, υλοποιήθηκαν με την 
μορφή υπεργολαβίας, τούτο θα πρέπει να επισημαίνεται αντίστοιχα από τον δηλούντα στο 
υπόμνημα, τo οποίο οφείλει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των 
σχετικών Ιδιωτικών Συμφωνητικών υπεργολαβίας μεταξύ της διαγωνιζόμενης Επιχείρησης και του 
Αναδόχου, με επισήμανση επί του φωτοαντιγράφου του σχετικού α/α πρωτοκόλλου κοινοποίησής 
του στην Φορολογική Αρχή, ενώ θα πρέπει να συνυποβάλλονται και οι σχετικές βεβαιώσεις του 
δημόσιου Φορέα που χορηγήθηκαν στον Πάροχο, οι οποίες αναφέρονται στο προηγούμενο 
εδάφιο. 
β) Αναφορά του διαγωνιζόμενου, για τους ανθρώπινους πόρους που τούτος θα διαθέτει, 
συνοδευόμενη από τα στοιχεία των παρακάτω εδαφίων (1) έως (3). 

 1) Οργανόγραμμα της Επιχείρησης με την στελέχωση της ομάδας παροχής των ζητούμενων 
υπηρεσιών που θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της περίπτ. β΄, της παραγρ. 2.2.6 της 
παρούσας (με επιστημονικά στελέχη και λοιπό τεχνικό προσωπικό), την οποία (στελέχωση) 
οφείλει να διαθέτει ο υποψήφιος ανάδοχος ή αθροιστικά τα μέλη διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας ή 
Ένωσης, υπογεγραμμένο ψηφιακά από τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου, στο οποίο θα 
αναφέρονται τα καθήκοντα και η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της υπόψη ομάδος.  

2) Στοιχεία (μισθολόγιο ή ισοδύναμο έγγραφο) που πιστοποιούν την απασχόληση από τον 
διαγωνιζόμενο οικονομικό φορέα μόνιμου ασφαλισμένου μισθωτού προσωπικού. Σε περίπτωση 
υφιστάμενης, ή επικείμενης άμα τη αναλήψει της σύμβασης, απασχόλησης από την Επιχείρηση 
προσωπικού που δεν αμείβεται με μισθολόγιο ή ελευθέρων συνεργατών, θα επισυνάπτεται 
υπεύθυνη δήλωση του μη μισθοδοτούμενου εργαζόμενου, στην οποία θα δηλώνεται ότι 
απασχολείται ή δέχεται να απασχοληθεί ως συνεργάτης της διαγωνιζόμενης Επιχείρησης στην 
παρούσα σύμβαση.  
3) Πίνακας με τα προσόντα και την εμπειρία κάθε μέλους της ομάδας παροχής των υπηρεσιών 
(εκτός των ανειδίκευτων εργατών και των βοηθών οποιασδήποτε ειδικότητας), υπογεγραμμένο 
ψηφιακά από τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου, στον οποίο θα αναφέρονται οι τίτλοι 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που τούτο διαθέτει, καθώς και η διάρκεια της 

                                                             
64 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 

επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 





 

Σελίδα 30 

προϋπηρεσίας του στο συγκεκριμένο τεχνικό αντικείμενο, συνοδευόμενος από αντίγραφα των 
πτυχίων και των επαγγελματικών του αδειών. 

γ) Αναφορά του διαγωνιζόμενου για τα οχήματα που διαθέτει, καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών 
αυτών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο γ, του άρθρου 2.2.6 της παρούσας διακήρυξης. 

 
δ) Υπόμνημα ή (υπεύθυνη δήλωση) στο οποίο θα αναφέρονται (δηλώνονται) οι άδειες και οι 

πιστοποιήσεις, της παραγράφου δ, του άρθρου 2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, συνοδευόμενο από 
αντίγραφα αυτών.65 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετικές 
βεβαιώσεις από αρμόδιους πιστοποιημένους σχετικά Οίκους, ότι είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το 
περιεχόμενο των προτύπων που αναφέρονται σε αυτήν (παρ.2.2.7), επικαιροποιημένων όσον αφορά την 
ισχύ τους το πολύ προ 6-μήνου και με τις οποίες βεβαιώνεται η ικανότητά τους στην εφαρμογή 
διαδικασιών διασφάλισης  ποιότητας κατά την παροχή υπηρεσιών όμοιων προς τις δημοπρατούμενες.66 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 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.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους67 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. 

                                                             
65 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του 

Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 

66 Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 

67 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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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.68 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης69  
Κριτήριο ανάθεσης70 της Σύμβασης71 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 

βάσει τιμής72  

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται ορίζονται στα Συνημμένα και στα 
Παραρτήματα της Διακήρυξης για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά είδος. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής73. 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού και 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, δηλ. της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης, στην διεύθυνση Στρωμνίτσης 53, αίθουσα 428, ημέρα Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018 και 
ώρα 10:00 π.μ., (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών). 

Οι Προσφορές είναι δυνατό να αποστέλλονται στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού µε οποιονδήποτε 
τρόπο (αυτοπροσώπως, ταχυδροµικώς, υπηρεσία ταχυµεταφοράς κ.λπ.), όπου θα παραλαµβάνονται µε 
χορήγηση αριθµού πρωτοκόλλου, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται σε αυτήν µέχρι 
και  την προηγούµενη ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, µε ευθύνη του Προσφέροντα. 

Η Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην 
άφιξη των Προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως άνω τρόπο. 

                                                             
68 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
69 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
70 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

71 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 

72 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο 
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 

73 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό 
της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή ώρα 
που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Αρχή ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της 
Αναθέτουσας Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή 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 τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται 
για την παραλαβή των προσφορών, β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή να παρατείνει τις 
προθεσμίεςΟι Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφθασαν 
έγκαιρα στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να 
έχουν αποσφραγισθεί. 

Οι Προσφορές κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, όπου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα 
πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ κτλπ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ και να γράφει 
ευκρινώς τις ενδείξεις:   ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ 

(Αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος , δηλαδή: επωνυμία του νομικού προσώπου και σε 
περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία 

επικοινωνίας (ταχ, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail) 

Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό 

«Παροχή Υπηρεσιών συλλογής, αποκομιδής και διαχείρισης νεκρών αδέσποτων και άγριων ζώων(ζωικών 
υποπροϊόντων κατηγορίας 1) καθώς και ογκωδών απορριμμάτων από το Εθνικό Οδικό Δίκτυο και 

απορριμμάτων στους κόμβους της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:ΠΕΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110, Θεσσαλονίκη 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ταχ. Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53, ΤΚ.54248, Θεσσαλονίκη 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη 28 Αυγούστου 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00μ.μ. 
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Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει το έντυπο 
της οικονομικής προσφοράς 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και θα 
κατατεθούν σε δύο (2) αντίτυπα. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν74: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/201675, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (Παράρτημα...), 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ 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 στα τεύχη δημοπράτησης, ήτοι Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική 
Περιγραφή 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου, προκειμένου να αποδειχθεί η τεχνική του 
επάρκεια θα  περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα καταγράφεται ο απαραίτητος μηχανολογικός εξοπλισμός 
(ψυγεία-φορτηγά, όχημα για μεταφορά στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων, λοιπό μηχανολογικό 
εξοπλισμό), για την εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το 
τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς 
και τους υπεργολάβους που προτείνουν76. 

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων (ψυγείων-φορτηγών) που θα 
χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για τη νόμιμη διαχείριση και μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων 
είναι τα κάτωθι : 

 Πιστοποιημένο αυτοδύναμο μηχανισμό ψύξης (0ο έως 20ο C) 
 Καταγραφικό μηχάνημα θερμοκρασίας με δυνατότητα εκτύπωσης ώστε να αποδεικνύεται 

η τήρηση των απαιτούμενων συνθηκών θερμοκρασίας 
 Στεγανότητα ψυκτικού θαλάμου. 

 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης, ήτοι της πλέον συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς μόνο βάσει τιμής. 
                                                             
74 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
75 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα 

αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  
76 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 
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Ο φάκελος Οικονομική Προσφορά θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (περιλαμβάνεται 
στο Παράρτημα VI ) της παρούσας Διακήρυξης και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 
Αρχής με τα λοιπά τεύχη της σύμβασης), συμπληρωμένο  (η τιμή σε ευρώ), υπογραμμένο και σφραγισμένο 
από τον νόμιμο –ους εκπρόσωπο -ους του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους 
τους φορείς που την αποτελούν, είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους.   

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης77. 

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 αρχή78 στο κεφάλαιο ....του Παραρτήματος ...της 
παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών79   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) 
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, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άω 
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, 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. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών80 

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 προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,81  

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, 

                                                             
77 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
78 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
79 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
80 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
81 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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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 2.2.3.4 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 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 Έναρξη διαδικασίας – Επιμέρους στάδια – Διευκρινίσεις προσφορών. 

Η Αναθέτουσα Αρχή (Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ.) παραδίδει τις προσφορές που κατατέθηκαν 
στην αρμόδια Επιτροπή και συγκεκριμένα στον πρόεδρό της, ο οποίος προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημέρα και ώρα που έχει  ορισθεί στην παρ.1.5 της 
παρούσας. 

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν. Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις υποφάκελοι (“ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ”, “ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ” και “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”),  ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία 
αξιολόγησης και οι υποβληθέντες Υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στη διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική 
ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης. 

Τα επιμέρους στάδια στην διαδικασία έχουν ως εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, 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. Οι φάκελοι 
των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το 
παραπάνω όργανο και κρατούνται, προκειμένου να αποσφραγισθούν, αφού ολοκληρωθεί  η αξιολόγηση 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. Στη συνέχεια αφού το αρμόδιο όργανο 
ολοκληρώσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών και του τεχνικού φακέλου , σύμφωνα με τους όρους των 
εγγράφων της σύμβασης, καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού συντάσσει πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί 
σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Εν συνεχεία η Επιτροπή Διαγωνισμού, ελέγχει τις οικονομικές 
προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών και σειρά κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί με Εισήγησή 
της στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. για τον προσωρινό ανάδοχο. Για όσε προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά το προηγούμενο ως άνω στάδιο, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι τη λήξη της διαδικασίας. 

Ειδικά για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., που δεν 
διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του 
κριτηρίου ανάθεσης (αρ.100, Ν.4112/2016). 

Διευκρινίσεις προσφορών  

Η συμπλήρωση-αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 102 του 
ν.4412/2016 όπου ορίζεται ότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, 
η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν 
ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς 
της σχετικής πρόσκλησης. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς 
να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.  
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα 
τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, 
διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 
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προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς 
από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το 
περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών 
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα 
υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της 
σύμβασης.  
Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, 
αλλά μόνο η διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που 
έχουν ήδη υποβληθεί.  
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών 
φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη 
προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν 
περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή 
υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή 
δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει 
αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. Η παροχή της 
δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι 
υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών 
των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 
Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της τιμής. 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 
 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως στον προσφέροντα, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών 82 από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης83 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»), στην 
αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.  

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

                                                             
82 Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παραγρ. 1, του ως άνω άρθρου 103 

του ν. 4412/2016). Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικών 
μέσων' 

83 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
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Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 
2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

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 την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό 
ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.  

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 
προθεσμίας (20) ημέρες84 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, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Ενστάσεις 
Για δημόσιες συμβάσεις με με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς 
Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του 
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και 
οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
                                                             
84 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017. 
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και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία 
μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της 
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω 
προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, 
με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις 
εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από 
το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
Η Αναθέτουσα Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 
προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα 
έγγραφα της σύμβασης ή 

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, 

γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 

ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ζ)  στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, 

η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις-εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 του άρθρου 106 
του Ν.4412/2016, σχετικά με την ακύρωση ή ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. 

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.. 85 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους 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.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο  Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

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.86. 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 

                                                             
85 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
86 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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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, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

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 καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με 
απόφαση της Α.Α.87 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης88  
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

 

                                                             
87 Πρβλ άρθρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
88 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, με την εξόφληση του 100%της 
συμβατικής αξίας του τμήματος των υπηρεσιών , για το οποίο εγκρίθηκαν πρωτόκολλα ποσοτικής και 
ποιοτικής τμηματικής παραλαβής.  

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. 4412/201689, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσίας στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος90 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Σε περίπτωση που ο Πάροχος, δεν προβεί στην αποκομιδή-περισυλλογή νεκρού ζώου, εντός του 
προβλεπόμενου χρόνου, μετά από τηλεφωνική κλήση, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί εντός του 

                                                             
89 Πρβλ. άρθρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017.  
90 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
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προβλεπόμενου ωραρίου (08:00 π.μ. – 20:00 μ.μ.)., θα βαρύνεται με ποινική ρήτρα διακοσίων (200,00) 
ευρώ, ανά νεκρό ζώο που δεν έχει περισυλλεγεί. 

 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων91   
 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, να υποβάλλει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-
διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε 
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

                                                             
91 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Τμήμα 
Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., το οποίο θα εισηγείται στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016. 

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση  δύνανται να ορίζονται 
και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την 
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3 Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 
στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της 
σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και 
φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον 
ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης92  
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12 μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 22193 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με 
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην παρούσα. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 
ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 

                                                             
92 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016 
93 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 
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προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων94.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση95  
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση επί 
της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 
υπηρεσιών, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται 
από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, 
η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
94 Για τις υπηρεσίες καθαριότητας -φύλαξης πρβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 3863/2010 
95 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016 
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6.5 Αναπροσαρμογή τιμής96  
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της τιμής στην παρούσα σύμβαση. 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

  

Μαγδαληνή Αβραμίδου 
ΤΕ Πολ. Μηχανικός με Α΄β 

Κονδυλένια Σαφλέκου 
Πολ. Μηχανικός με Α΄β 

Δημήτριος Αγγελίδης 
Πολ. Μηχανικός  ΙΔΑΧ με Α΄β 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΟ 1885 (Πρακτικό 32o/1-8-2018) ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
(ΑΔΑ:72867ΛΛ-ΔΝΖ). 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

         ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

1. Αβραμίδης Ευστάθιος                                                                                     ΤΗΣ ΠΚΜ 
 
2. Θωμαΐδης Παύλος 
 
3. Καρατζιούλα Νίκη 
 
4. Μήττας Χρήστος                                                                             Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά  

5. Μπάτος Σωτήριος 
 
6. Τζηρίτης Δημήτριος 
 
7. Ανδρίτσος Ιωάννης 
 
8. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος 
 
9. Μούρνος Δημήτριος 
 
10. Μπασδάνης Αθανάσιος 

 

                                                             
96 Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών για την συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση ζωικών 
υποπροϊόντων κατηγορίας 1, από το Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εντός 
Νομού Θεσσαλονίκης, προς νόμιμη μονάδα αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας. Επίσης αντικείμενο της σύμβασης είναι και η 
αποκομιδή και εν γένει η διαχείριση των ελαστικών και των ογκωδών αποβλήτων από το Εθνικό Οδικό 
Δίκτυο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εντός Νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και των απορριμμάτων 
(μπαζοαπορριμμάτων) από τους κόμβους, αλλά και κατά μήκος και εκατέρωθεν της Περιφερειακής Οδού 
Θεσσαλονίκης, καθώς και στην συνέχεια αυτής προς την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών μέχρι και τον 
κόμβο Αεροδρομίου. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) 77400000-4: Ζωολογικές Υπηρεσίες και 90500000-2: Υπηρεσίες σχετιζόμενες με 
απορρίμματα και απόβλητα και συμπληρωματικών (CPV) 90512000-9: Υπηρεσίες μεταφοράς 
απορριμμάτων, 90513000-6: Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και 
αποβλήτων και 90513300-9: Υπηρεσίες αποτέφρωσης απορριμμάτων. 

2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Με την παρούσα παροχή υπηρεσίας προβλέπονται: 

Α. Εργασίες για την συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, από το 
Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εντός Νομού Θεσσαλονίκης, προς νόμιμη 
μονάδα αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής 
Νομοθεσίας. 

Πιο συγκεκριμένα, στο Εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα περισυλλέγονται 
τα ζωικά υποπροϊόντα που χρήζουν διαχείρισης και που συνήθως είναι υποπροϊόντα κατηγορίας 1 και 
συγκεκριμένα νεκρά ζώα συντροφιάς αδέσποτα και δεσποζόμενα (σκυλιά, γάτες, κ.α.) καθώς και πλήθος 
άλλων νεκρών ζώων άγριων και μη, όπως αγριογούρουνα, τρωκτικά, πτηνά, κ.α. Τα νεκρά αυτά ζώα 
πρέπει να διαχειρίζονται άμεσα λόγω των συνεπαγόμενων κινδύνων για την Δημόσια Υγεία. 

Το οδικό δίκτυο στο οποίο ο ανάδοχος θα προβαίνει στην αποκομιδή των νεκρών ζώων είναι το κάτωθι : 

 Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και παράπλευρο δίκτυο αυτής. 

 Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών έως όρια Νομού Χαλκιδικής και παράπλευρο δίκτυο αυτής 

 Ε.Ο. 67 Θεσσαλονίκη-αεροδρόμιο «Μακεδονία», τμήμα Α/Κ με Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκη-
ισόπεδος κόμβος «Πράσινα Φανάρια»-Αεροδρόμιο (γέφυρα Ανθεμούντα). 

 Συνδετήρια οδός μεταξύ Ε.Ο.67 Θεσσαλονίκη-Αεροδρόμιο «Μακεδονία» και Ε.Ο. Θεσσαλονίκη-
Νέα Μουδανιά (Προφήτης Ηλίας). 

 Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Βασιλικών έως όρια Ν. Χαλκιδικής. 

 Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκη ς–Έδεσσα, έως όρια Ν. Πέλλας 

 Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, τμήμα Ν. Χαλκηδόνα-όρια Ν. Ημαθίας. 

 Ενωτική οδός Σίνδου (από Α/Κ με Ε.Ο. 1Αθήνα-Θεσσαλονίκη έως Βιομηχανική περιοχή Σίνδου. 

 Π.Ε.Ο.1 Γέφυρα –Καστανάς-Εύζωνοι έως όρια Ν.Κιλκίς 

 Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κόμβος Ν.Σάντας έως όρια Ν.Κιλκίς. 

 Π..Ε.Ο. 65 Θεσσαλονίκης-Κόμβος Ν.Σάντας έως όρια Ν.Κιλκίς. 
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 Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Σερρών, τμήμα Λητή έως συμβολή Π.Ε.Ο. Σερρών 

 Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Σερρών 

 Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκης έως όρια Νομού Καβάλας, τμήμα από στρατόπεδο Παύλου Μελά έως έως 
ανισόπεδο κόμβο με εξωτερική Περιφερειακή οδό (κόμβος Κ4) και τμήμα από Δερβένι –
Απολλωνία-Ασπροβάλτα-Όρια Νομού Καβάλας. 

Κατ΄ εντολή της Υπηρεσίας, εφόσον προκύψει ανάγκη, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην 
περισυλλογή και διαχείριση νεκρών αδέσποτων και άγριων ζώων (ζωϊκών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 και 
στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο εντός Νομού Θεσσαλονίκης 

Επίσης προβλέπονται εργασίες αποκομιδής και εν γένει διαχείρισης των ελαστικών και των ογκωδών 
αποβλήτων, παρανόμως εναποτεθειμένων, από το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, εντός Νομού Θεσσαλονίκης, όπως περιγράφεται παραπάνω και των απορριμμάτων 
(μπαζοαπορριμμάτων), παρανόμως εναποτεθειμένων, από τους κόμβους, κατά μήκος και εκατέρωθεν της 
Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης και του παράπλευρου οδικού δικτύου της, καθώς και σε συνέχεια 
αυτής προς την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών και του παράπλευρου οδικού δικτύου της μέχρι και τον 
κόμβο Αεροδρομίου, παρανόμως εναποτεθειμένων, της μεταφορά τους και απόρριψης τους στις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας του αναδόχου με σκοπό τη διαλογή και επεξεργασία τους. 

Για τις υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων 
κατηγορίας 1, ο ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργήσει ένα τηλεφωνικό κέντρο με όλα τα απαραίτητα μέσα 
επικοινωνίας (τηλέφωνα, fax, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κλπ), στις εγκαταστάσεις του. Οι παραπάνω 
τρόποι επικοινωνίας θα είναι διαθέσιμοι, καθ΄όλη τη διάρκεια, που ο ανάδοχος θα βρίσκεται σε 
κατάσταση αναμονής-επιφυλακής. Ο ανάδοχος, στο τηλεφωνικό κέντρο, θα βρίσκεται σε κατάσταση 
αναμονής-επιφυλακής καθημερινά και τις επτά (7) ημέρες της εβδομάδας, περιλαμβανομένων των 
αργιών, από τις 8:00 π.μ έως 20:00 μ.μ. (12 ώρες). 

Η λειτουργία του εν λόγω τηλεφωνικού κέντρου θα εξυπηρετεί την άμεση επικοινωνία των υπαλλήλων της 
Υπηρεσίας με τον Ανάδοχο και την άμεση επέμβαση αυτού, για την περισυλλογή και απομάκρυνση των 
νεκρών ζώων, τα οποία εντοπίζονται, στο πλαίσιο τεχνικής αστυνόμευσης από αυτούς, επί του εθνικού 
οδικού δικτύου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Το τηλεφωνικό κέντρο θα μπορεί να δέχεται κλήσεις και από άλλες υπηρεσίες, όπως Τροχαία, 
Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ κλπ, καθώς επίσης και από πολίτες-διερχόμενους από το οδικό δίκτυο της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εντός Νομού Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση εντοπισμού νεκρών ζώων. 

 

Τρόπος συλλογής  

Σε περίπτωση, που στο πλαίσιο τεχνικής αστυνόμευσης, τεχνικοί υπάλληλοι της Υπηρεσίας εντοπίσουν 
κάποιο νεκρό ζώο επί του Εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενημερώνουν το 
τηλεφωνικό κέντρο έτσι ώστε ο ανάδοχος να προβεί στην αποκομιδή του. 

Σε περίπτωση που το τηλεφωνικό κέντρο δεχθεί κλήση από κάποια υπηρεσία, όπως Τροχαία, 
Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ κλπ ή από πολίτες, διερχόμενους από το Εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, για την ύπαρξη νεκρού ζώου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην αποκομιδή 
του. 

Το μέγιστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ανάδοχος υποχρεούται, για λόγους Δημοσίας υγείας, να 
προβεί στην αποκομιδή του νεκρού ζώου ανέρχεται στις τέσσερις (4) ώρες μετά την κλήση, εφόσον και 
μόνο η κλήση αυτή πραγματοποιηθεί εντός του προβλεπόμενου ωραρίου (08:00 π.μ. – 20:00 μ.μ.). 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εντοπίσει πρώτος κάποιο νεκρό ζώο, κατά την διάρκεια επέμβασης 
περισυλλογής νεκρού ζώου, που του έχει ζητηθεί, προβαίνει στην παραλαβή αυτού, ενημερώνοντας 
ταυτόχρονα το τηλεφωνικό κέντρο για τον τόπο, την ώρα και το είδος του νεκρού ζώου που 
περισυνέλλεξε. 
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Η αποκομιδή των νεκρών ζώων θα γίνεται με το κατάλληλο, εγκεκριμένο όχημα, με το κατάλληλο 
ειδικευμένο προσωπικό, με εμπειρία σε αντίστοιχα έργα αντιμετώπισης υγειονομικών κινδύνων, 
κατάλληλα εξοπλισμένο με τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας λόγω της σημασίας του έργου 
(ειδική φόρμα εργασίας, προστατευτικά γυαλιά, γαλότσες, ειδικές μάσκες) αλλά και με τη χρήση 
κατάλληλου εξοπλισμού αποκομιδής ανά περίπτωση νεκρού ζώου. 

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής με FAX, email ή και SMS που του έχουν δηλωθεί. 

Μετά την αποκομιδή των νεκρών ζώων θα γίνεται καθαρισμός και απολύμανση της περιοχής ώστε να μην 
υπάρχει πρόβλημα στη δημόσια υγιεινή. 

Εν συνεχεία ο ανάδοχος, για τα νεκρά αδέσποτα ζώα που προκύπτουν και παραλαμβάνει, υποχρεούται 
όπως προβεί στην αποθήκευση των νεκρών ζώων στη μονάδα ενδιάμεσου χειρισμού ζωικών 
υποπροϊόντων κατηγορίας 1 που διαθέτει και εν συνεχεία στην αποτέφρωση αυτών 

Για το έργο της διαχείρισης του συνόλου των νεκρών ζώων (άγρια αδέσποτα ζώα και ζώα συντροφιάς) επί 
του οδικού δικτύου της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης,  που αφορά η εκτέλεση της εν λόγω 
παροχής υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει κατάλληλα ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία 
αποκλειστικής χρήσεως (για την διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1), κατάλληλα και 
εγκεκριμένα για τη συλλογή και μεταφορά προς τελική διάθεση των ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων που υποχρεούται να διαθέσει ο ανάδοχος, θα πρέπει είναι 
ικανές για να εξασφαλίσουν στο μέγιστο βαθμό την ασφαλή και περιβαλλοντικά άρτια και νόμιμη 
εκτέλεση της διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε όχημα του αναδόχου, θα είναι εφοδιασμένο από σειρά τριπλότυπων 
εμπορικών εγγράφων, προδιατυπωμένων κατά τα οριζόμενα  στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 142/2011 για την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 σε όλα τα στάδια συλλογής, μεταφοράς και τελικής 
διάθεσης. Η προμήθεια του αναφερόμενου έντυπου υλικού αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου ενώ η 
αναθέτουσα αρχή έχει την υποχρέωση της υπογραφής και σφράγισης των αναφερομένων εγγράφων. 

Στο τέλος κάθε ημέρας, ο ανάδοχος θα συμπληρώνει υπογράφοντας και σφραγίζοντας τα εμπορικά 
έγγραφα για το εκάστοτε όχημα, για το σύνολο των νεκρών αδέσποτων, που τυχόν προκύπτουν και 
παραλαμβάνει σε καθημερινή βάση. 

Χώρος και Τρόπος διάθεσης  

Τα ζωικά υποπροϊόντα αφού συλλεχθούν από το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα ειδικά εγκεκριμένα οχήματα του 
αναδόχου, ο ανάδοχος υποχρεούται όπως προβεί στην μεταφορά κατευθείαν σε νόμιμη μονάδα 
αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 υψηλού δυναμικού ή στην αποθήκευση των ζωικών 
υποπροϊόντων κατηγορίας 1 στη μονάδα ενδιάμεσου χειρισμού που διαθέτει και εν συνεχεία θα τα 
μεταφέρει τελικώς σε νόμιμη μονάδα αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 υψηλού 
δυναμικού. Ο τελικός μεταποιητής σφραγίζει και υπογράφει το εμπορικό έγγραφο, και αποστέλλει το 
πρωτότυπο και αντίγραφο στον μεταφορέα ενώ ο μεταφορέας παρέχει το πρωτότυπο στην Υπηρεσία. 

Επίσης τα εμπορικά έγγραφα θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ζυγολόγια που θα εκδίδονται 
αποκλειστικά από την νόμιμη μονάδα αποτέφρωσης.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι κάτοχος μονάδος αποτέφρωσης ή να διαθέτει σύμβαση συνεργασίας σε 
ισχύ, με μονάδα αποτέφρωσης, υψηλού δυναμικού, ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 με τον 
αντίστοιχο  κωδικό έγκρισης από τη Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής, Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημοσίας Υγείας, 
Γραφείο Διαχείρισης Ζωικών Αποβλήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Ειδικότερα, στο χώρο της μονάδας αποτέφρωσης ο τελικός μεταποιητής κάθε φορά που παραλαμβάνει 
ζωικά υποπροϊόντα, είναι υποχρεωμένος είτε να τα αποθηκεύει σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης, 
είτε να προβαίνει σε επί τόπου καταστροφή τους. Πιο αναλυτικά, οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης 
πρέπει υποχρεωτικά να είναι υπό κατάψυξη, έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν δυσοσμίες ή αρρώστιες 
που υπάρχει περίπτωση να προκύψουν κατά την εναπόθεση των ζωικών χύδην, στο εξωτερικό 
περιβάλλον. 
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ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ο ανάδοχος μετά από κάθε εκφόρτωση υποχρεούται ως μεταφορέας να καθαρίζει και να απολυμαίνει το 
αποκλειστικής χρήσης όχημα που διαθέτει. Οι ενέργειες πλύσης και απολύμανσης καθορίζονται μέσω της 
βεβαίωσης απολύμανσης την οποία υπογράφει ο διαχειριστής της μονάδας απολύμανσης και παραμένει 
στον μεταφορέα (ανάδοχο). 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει δύο (2) κατ΄ ελάχιστον οχήματα αποκλειστικής χρήσεως, για τη 
συλλογή και μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 από το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, εντός Νομού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις, της με 
αριθμ.388/14087/04.02.2015 Εγκύκλιο του πρώην Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορά τη μεταφορά Ζωϊκών Υποπροϊόντων και Παράγωγων 
Προϊόντων. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση συντήρησης ή επισκευής των οχημάτων που θα χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, ο ανάδοχος  υποχρεούται όπως προβαίνει σε 
άμεση αντικατάσταση τους με ιδίων τεχνικών προδιαγραφών οχημάτων, μηδενίζοντας με αυτόν τον τρόπο 
την οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. 

Τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για τη νόμιμη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων από 
το εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Κεντρικής θα πρέπει να πληρούν και τα ακόλουθα: 

α) να φέρουν ψυκτικό μηχάνημα 

β) να φέρουν σύστημα που να εξασφαλίζει τη διατήρηση κατάλληλης θερμοκρασίας, καθ΄ όλη τη διάρκεια 
της μεταφοράς. 

γ) να φέρουν σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής της θερμοκρασίας. 

Β. Εργασίες για την αποκομιδή και εν γένει τη διαχείριση των ογκωδών αποβλήτων, στο Εθνικό Οδικό 
Δίκτυο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και των απορριμμάτων (μπαζοαπορριμμάτων) από 
τους κόμβους, αλλά και κατά μήκος και εκατέρωθεν της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, καθώς και 
στην συνέχεια αυτής προς την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών μέχρι και τον κόμβο Αεροδρομίου. 

Οι παραπάνω εργασίες περιλαμβάνουν τη φόρτωση χειρωνακτικά ή και με μηχανικά μέσα επί 
αυτοκινήτου, των ελαστικών και των ογκωδών αποβλήτων επί του Εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και των μπαζοαπορριμμάτων, παρανόμως εναποτεθειμένων, από τους κόμβους, 
κατά μήκος και εκατέρωθεν της Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης και του παράπλευρου οδικού δικτύου 
της, καθώς και σε συνέχεια αυτής προς την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών και του παράπλευρου 
οδικού δικτύου της μέχρι και τον κόμβο Αεροδρομίου, την μεταφορά τους και απόρριψη τους στις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας του αναδόχου με σκοπό τη διαλογή και επεξεργασία τους. 

Η διαχείριση των ελαστικών  (κωδικός 16.01.03, του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ)) 
περιλαμβάνει την μεταφορά τους σε αδειοδοτημένη μονάδα παραλαβής ελαστικών. 

Η διαχείριση ογκωδών αποβλήτων (κωδικός 20.03.07, του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ)) 
περιλαμβάνει διαλογή και επεξεργασία αυτών, ώστε να ανακτώνται όσα υλικά μπορούν να αξιοποιηθούν 
ως ανακυκλούμενα. Τα υπόλοιπα της επεξεργασίας θα τεμαχίζονται, προκειμένου τα εναπομείναντα υλικά 
να αποκτήσουν τις επιθυμητές διαστάσεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν. Επισημαίνεται ότι 
τουλάχιστον το 50%των ογκωδών αποβλήτων θα πρέπει να ανακυκλώνεται ή να αξιοποιείται σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. 

Η διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων (κωδικό 17.01, 17.02,17.03, 17.04, 17.05, 17.06, 17.07, 17.08, 17.09 του 
Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων(ΕΚΑ)) περιλαμβάνει: 

α. τον διαχωρισμό από τα μπάζα των ογκωδών υλικών ή άλλων απορριμμάτων, που ενδεχόμενα 
εμπεριέχονται σ΄ αυτά, διαλογή και επεξεργασία αυτών (των ογκωδών υλικών), ώστε να ανακτώνται όσα 
υλικά μπορούν να αξιοποιηθούν ως ανακυκλούμενα. Τα υπόλοιπα της επεξεργασίας θα τεμαχίζονται, 
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προκειμένου τα εναπομείναντα υλικά να αποκτήσουν τις επιθυμητές διαστάσεις, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που ισχύουν. 

β. την ανακύκλωση των μπαζών (προϊόντα εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΑΕΕΚ)) που προέκυψαν από την 
αρχική διαλογή με σκοπό την αξιοποίησή τους, όπως προβλέπεται στην με αριθμ.36259/1757/Ε103 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ1312 Β/24.08.2010), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΕΚ)». 

Στις εργασίες περιλαμβάνεται επίσης και η φόρτωση με μηχανικά μέσα των υπολειμμάτων της 
επεξεργασίας των ογκωδών αποβλήτων, η μεταφορά τους με αυτοκίνητο, η απόρριψή τους στο 
πλησιέστερο Χ.Υ.Τ.Υ. (συμπεριλαμβανομένου και του τέλους διάθεσης σε αυτό). 

Η αποκομιδή και η μεταφορά στον χώρο του Παρόχου, των ογκωδών αποβλήτων και των 
μπαζοαπορριμμάτων, θα γίνεται ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας. Η ζύγιση του φορτίου (ογκώδη 
απόβλητα και μπαζοαπορρίμματα), θα γίνεται στην εγκατάσταση του Παρόχου, παρουσία της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Τα μηχανικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τη φόρτωση και μεταφορά των ογκωδών αποβλήτων και 
μπαζοαπορριμμάτων θα πρέπει να φέρουν όλες τις νόμιμες άδειες (άδεια χρήσης μηχανήματος κ.α.), ενώ 
τα οχήματα μεταφοράς τις ειδικές προβλεπόμενες άδειες 

Αναλυτική περιγραφή της παροχής Υπηρεσίας περιλαμβάνεται στη συνημμένη στην παρούσα διακήρυξη 
Τεχνική Περιγραφή. 

 

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης: Η έγκριση της δέσμευσης πίστωσης έγινε με την 
αριθμ.πρωτ.160621(4935)/03.05.2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α/Α 2183), με ΑΔΑ:Ω72Κ7ΛΛ-
0ΩΩ, η οποία εκδόθηκε από την Διεύθυνση Οικονομικού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές  

Περιγράφονται αναλυτικά στην Ε.Σ.Υ  της Παροχής Υπηρεσιών του Παραρτήματος ΙΙ, στην Τεχνική 
Περιγραφή, στο Τιμολόγιο και στον Προϋπολογισμό Υπηρεσίας (συνημμένα Διακήρυξης) 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση: 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών από 
Ιδίους Πόρους 2018. 

Η παρούσα παροχή υπηρεσιών αρχικά χρηματοδοτήθηκε από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών 
Δαπανών από Ιδίους Πόρους (απόφαση 22/2017 με θέμα: «Κατάρτιση Προγράμματος Επενδυτικών 
Δαπανών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης χρηματοδοτούμενων από Ιδίους Πόρους 2017» με 
ΑΔΑ:6ΞΗΙ7ΛΛ-ΦΘΦ / αριθμ. ενάρ. έργου 2131ΘΕΣ001ΙΔΠ17, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 
58/2017 με ΑΔΑ:ΩΓ3Θ7ΛΛ-ΑΝ2). 

Το πρωτογενές αίτημα (αριθμ.πρωτ.106594(461)/17.03.2017-έγγραφο Γενικού Διευθυντή 
Προγραμματισμού& Υποδομών έγγραφο) έχει καταχωρηθεί με ΑΔΑΜ:17REQ005960684 2017-03-22. 

Η έγκριση της δέσμευσης πίστωσης έγινε με την αριθμ.πρωτ.114802/3017,80627/1951/31.03.2017 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α/Α 1235), η οποία έχει καταχωρηθεί με ΑΔΑΜ: 17REQ006008918 
2017-04-03, αλλά δεν ολοκληρώθηκε η δαπάνη εντός του έτους 2017. 

Η παρούσα παροχή υπηρεσιών, εν συνεχεία, χρηματοδοτήθηκε από Πιστώσεις του Προγράμματος 
Επενδυτικών Δαπανών από Ιδίους Πόρους (απόφαση 5/2018 με θέμα: «Έγκριση για την Κατάρτιση 
Προγραμμάτων επενδυτικών δαπανών έτους 2018….», με ΑΔΑ:ΩΠ1Η7ΛΛ-ΤΜΞ / αριθμ. ενάρ. έργου 
2131ΘΕΣ001ΙΔΠ17. 
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Με το αριθμ.πρωτ.69528/οικ.1991/07.02.2018 έγινε αίτημα Έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 
για το Οικονομικό Έτος 2018, προς το Τμήμα Προϋπολογισμού και Ταμειακής Διαχείρισης , της Διεύθυνσης 
Οικονομικού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Με το αριθμ.πρωτ.116111/οικ.3492/05.03.2018 έγγραφο, σχετικά με Έκδοση Απόφασης Ανάληψης 
Υποχρέωσης για το Οικονομικό Έτος 2018, προς το Τμήμα Προϋπολογισμού και Ταμειακής Διαχείρισης , 
της Διεύθυνσης Οικονομικού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, επανήλθαμε για την έκδοση 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για το έτος 2018. 

Με το αριθμ.πρωτ.152926/οικ.4587/27.03.2018 έγινε νέο αίτημα Έκδοσης Απόφασης Ανάληψης 
Υποχρέωσης για το Οικονομικό Έτος 2018, προς το Τμήμα Προϋπολογισμού και Ταμειακής Διαχείρισης , 
της Διεύθυνσης Οικονομικού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την έκδοση Απόφασης 
Ανάληψης Υποχρέωσης για την εν λόγω Παροχή Υπηρεσίας. 

Η έγκριση της δέσμευσης πίστωσης έγινε με την αριθμ.πρωτ.160621(4935)/03.05.2018 Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης (Α/Α 2183), με ΑΔΑ:Ω72Κ7ΛΛ-0ΩΩ, η οποία εκδόθηκε από την Διεύθυνση 
Οικονομικού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Επισημαίνεται ότι εάν κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου παροχής υπηρεσιών, λόγω απρόβλεπτων 
περιστατικών ή καταστάσεων οι ποσότητες των εργασιών του Προϋπολογισμού μελέτης είναι δυνατόν να 
αυξομειωθούν χωρίς η δαπάνη τους να ξεπερνά τον προϋπολογισμό της Παροχής Υπηρεσιών. 

Στις περιπτώσεις αυτές, οι αναγκαίες μεταβολές των υπηρεσιών και η σχετική δαπάνη τους, σε σύγκριση 
προς την αντίστοιχη προβλεπόμενη συμβατικά θα απεικονίζεται σε Πίνακα που θα συνταχθεί και στον 
οποίο θα ανακεφαλαιώνονται όλες οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις και η ενδεχόμενη προκύπτουσα 
αυξομείωση των επιμέρους δαπανών. 

 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  .: 58.870,97 €, εκ των οποίων τα 20.000,00 € αφορούν 
τις υπηρεσίες συλλογής, αποκομιδής και διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 προς νόμιμη 
μονάδα αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων και τα 38.870,65€ αφορούν τις υπηρεσίες 
φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς ελαστικών, ογκωδών αποβλήτων και μπαζοαπορριμάτων με μηχανικά 
μέσα και διαχείρισή τους 

 

Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης/παράτασης: Δεν προβλέπεται 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο-Ισχύουσα Νομοθεσία 

Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση Όρων, σύμφωνα 
με τους οποίους, καθώς και με την ισχύουσα Νομοθεσία, πρόκειται να εκτελεστούν οι εργασίες της 
Παροχής Υπηρεσιών: «Παροχή Υπηρεσιών συλλογής, αποκομιδής και διαχείρισης νεκρών αδέσποτων και 
άγριων ζώων (ζωϊκών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, ογκωδών απορριμμάτων από το εθνικό οδικό δίκτυο 
και απορριμμάτων στου κόμβους της εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης». 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) 77400000-4: Ζωολογικές Υπηρεσίες και 90500000-2: Υπηρεσίες σχετιζόμενες με 
απορρίμματα και απόβλητα και συμπληρωματικών (CPV) 90512000-9: Υπηρεσίες μεταφοράς 
απορριμμάτων, 90513000-6: Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και 
αποβλήτων και 90513300-9: Υπηρεσίες αποτέφρωσης απορριμμάτων. 

 

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 άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄147)» (Αρ. Φ. 
171/τ΄Α΄/13-11-2017), 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις » και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

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

 του ν. 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”, 

 της με αριθμ. 158/2016 Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα 
«Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 
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4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» 
(Β΄ 3698), 

 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, 

 Ο Κανονισμός 1069/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης 
Οκτωβρίου 2009 «περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα 
που δε προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του Κανονισμού ΕΚ 
αριθ. 1774/2002», όπως αυτός θα εφαρμοστεί από τις 4 Μαρτίου 2011 και θα καταργεί τον ΕΚ 
1774/2002 σύμφωνα με τα άρθρα 53,54, 55 του εν λόγω κανονισμού. 

 Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για την εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον 
αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα 
οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία. 

 Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ.749/2011 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της 
Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα 
που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 
97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από 
κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία 

 Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής 
Ιουνίου 2007 , που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές 
από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε 
πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 
ΕΟΧ. 

 Το Π.Δ. 211/2006 (Φ.Ε.Κ. 211/5-10-2006 τ. Α’ ) «Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του 
Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 
2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο». 

 Την υπ΄αρ.πρωτ 952/152913/9-12-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με θέμα 
"Διαχείριση Ζωικών Υποπροϊόντων" 

 Την υπ΄αρ.πρωτ 388/14087/04-02-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα “Μεταφορά Ζωικών Υποπροϊόντων και Παράγωγων 
Προϊόντων. 

 Την υπ΄αρ. πρωτ. 3993/134387/4-11-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με θέμα 
: "Άμεσοι στόχοι για τους επίσημους ελέγχους σε εγκεκριμένες και καταχωρημένες μονάδες και 
δραστηριότητες για τη διαχείριση των Ζωικών Υποπροϊόντων". 





 

Σελίδα 55 

 Την υπ΄αρ. πρωτ 4881/130319/24/12/2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με 
θέμα : Επικαιροποίηση Εγκυκλίων, Υποχρεώσεις Παραγωγών Ταξινόμηση Ζωικών Υποπροϊόντων. 

 Την Υπ΄αριθμ. Πρωτ. 236/47755/11-4-2014 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης με θέμα : Θέσπιση Προγραμμάτων διαχείρισης Νεκρών ζώων σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Κανονισμού Ε.Κ. 1069/2009. 

 Η Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/16.12.2003 (Φ.Ε.Κ. 1909/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 
των στερεών αποβλήτων, εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός». 

 Η με αριθμ.36259/1757/Ε103/23.08.20110 Απόφαση (ΦΕΚ Β 1312/24.08.2010), «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» 

 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών από 
Ιδίους Πόρους. 

Η παρούσα παροχή υπηρεσιών αρχικά χρηματοδοτήθηκε από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών 
Δαπανών από Ιδίους Πόρους (απόφαση 22/2017 με θέμα: «Κατάρτιση Προγράμματος Επενδυτικών 
Δαπανών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης χρηματοδοτούμενων από Ιδίους Πόρους 2017» με 
ΑΔΑ:6ΞΗΙ7ΛΛ-ΦΘΦ / αριθμ. ενάρ. έργου 2131ΘΕΣ001ΙΔΠ17, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 
58/2017 με ΑΔΑ:ΩΓ3Θ7ΛΛ-ΑΝ2). 

Το πρωτογενές αίτημα (αριθμ.πρωτ.106594(461)/17.03.2017-έγγραφο Γενικού Διευθυντή 
Προγραμματισμού& Υποδομών έγγραφο) έχει καταχωρηθεί με ΑΔΑΜ:17REQ005960684 2017-03-22. 

Η έγκριση της δέσμευσης πίστωσης έγινε με την αριθμ.πρωτ.114802/3017, 80627/1951/31.03.2017 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α/Α 1235), η οποία έχει καταχωρηθεί με ΑΔΑΜ: 17REQ006008918 
2017-04-03, αλλά δεν ολοκληρώθηκε η δαπάνη εντός του έτους 2017. 

Η παρούσα παροχή υπηρεσιών, εν συνεχεία, χρηματοδοτήθηκε από Πιστώσεις του Προγράμματος 
Επενδυτικών Δαπανών από Ιδίους Πόρους (απόφαση 5/2018 με θέμα: «Έγκριση για την Κατάρτιση 
Προγραμμάτων επενδυτικών δαπανών έτους 2018 …….», με ΑΔΑ:ΩΠ1Η7ΛΛ-ΤΜΞ / αριθμ. ενάρ. έργου 
2131ΘΕΣ001ΙΔΠ17. 

Με το αριθμ.πρωτ.69528/οικ.1991/07.02.2018 έγγραφο έγινε αίτημα Έκδοσης Απόφασης Ανάληψης 
Υποχρέωσης για το Οικονομικό Έτος 2018, προς το Τμήμα Προϋπολογισμού και Ταμειακής Διαχείρισης, 
της Διεύθυνσης Οικονομικού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Με το αριθμ.πρωτ.116111/οικ.3492/05.03.2018 έγγραφο σχετικά με Έκδοση Απόφασης Ανάληψης 
Υποχρέωσης για το Οικονομικό Έτος 2018, προς την Διεύθυνσης Οικονομικού, της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, επανήλθαμε για την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για το έτος 2018. 

Με το αριθμ.πρωτ.152926/οικ.4587/27.03.2018 έγινε νέο αίτημα Έκδοσης Απόφασης Ανάληψης 
Υποχρέωσης για το Οικονομικό Έτος 2018, προς το Τμήμα Προϋπολογισμού και Ταμειακής Διαχείρισης, 
της Διεύθυνσης Οικονομικού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την έκδοση Απόφασης 
Ανάληψης Υποχρέωσης για την εν λόγω Παροχή Υπηρεσίας. 

Η έγκριση της δέσμευσης πίστωσης έγινε με την αριθμ.πρωτ.160621(4935) /03.05.2018 Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης (Α/Α 2183), με ΑΔΑ:Ω72Κ7ΛΛ-0ΩΩ. 
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ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΣΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Με τον όρο «Σύμβαση «νοείται η σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Παρόχου και της Υπηρεσίας, 
που περιλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο 
«Παροχή Υπηρεσιών συλλογής, αποκομιδής και διαχείρισης νεκρών αδέσποτων και άγριων ζώων (ζωϊκών 
υποπροϊόντων κατηγορίας 1, ογκωδών απορριμμάτων από το εθνικό οδικό δίκτυο και απορριμμάτων στου 
κόμβους της εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης», που αναλυτικά περιγράφονται στα 
Συμβατικά Τεύχη. 

Η «Σύμβαση» συνίσταται από το έγγραφο της σύμβασης που υπογράφεται μεταξύτ της 
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. και του Παρόχου, την Διακήρυξη και από τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη που τη 
συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 

ΟΙ όροι «Σύμβαση» και «Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών» χρησιμοποιούνται ταυτόσημα. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών για την συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση ζωικών 
υποπροϊόντων κατηγορίας 1, από το Εθνικό Οδικό Δίκτυο του Νομού Θεσσαλονίκης, προς νόμιμη μονάδα 
αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής 
Νομοθεσίας. Επίσης αντικείμενο της σύμβασης είναι και η αποκομιδή και εν γένει η διαχείριση των 
ελαστικών και των ογκωδών αποβλήτων από το Εθνικό Οδικό Δίκτυο του Νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και 
των απορριμμάτων (μπαζοαπορριμμάτων) από τους κόμβους, αλλά και κατά μήκος και εκατέρωθεν της 
Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, καθώς και στην συνέχεια αυτής προς την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Ν. 
Μουδανιών μέχρι και τον κόμβο Αεροδρομίου. 

Πιο συγκεκριμένα, στο Εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα περισυλλέγονται 
τα ζωικά υποπροϊόντα που χρήζουν διαχείρισης και που συνήθως είναι υποπροϊόντα κατηγορίας 1 και 
συγκεκριμένα νεκρά ζώα συντροφιάς αδέσποτα και δεσποζόμενα (σκυλιά, γάτες, κ.α.) καθώς και πλήθος 
άλλων νεκρών ζώων άγριων και μη, όπως αγριογούρουνα, τρωκτικά, πτηνά, κ.α. Τα νεκρά αυτά ζώα 
πρέπει να διαχειρίζονται άμεσα λόγω των συνεπαγόμενων κινδύνων για την Δημόσια Υγεία. 

Το οδικό δίκτυο στο οποίο ο ανάδοχος θα προβαίνει στην αποκομιδή των νεκρών ζώων είναι το κάτωθι : 

 Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και παράπλευρο δίκτυο αυτής. 

 Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών έως όρια Νομού Χαλκιδικής και παράπλευρο δίκτυο αυτής 

 Ε.Ο. 67 Θεσσαλονίκη-αεροδρόμιο «Μακεδονία», τμήμα Α/Κ με Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκη-
ισόπεδος κόμβος «Πράσινα Φανάρια»-Αεροδρόμιο (γέφυρα Ανθεμούντα). 

 Συνδετήρια οδός μεταξύ Ε.Ο.67 Θεσσαλονίκη-Αεροδρόμιο «Μακεδονία» και Ε.Ο. Θεσσαλονίκη-
Νέα Μουδανιά (Προφήτης Ηλίας). 

 Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Βασιλικών έως όρια Ν. Χαλκιδικής. 

 Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκη ς–Έδεσσα, έως όρια Ν. Πέλλας 

 Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, τμήμα Ν. Χαλκηδόνα-όρια Ν. Ημαθίας. 

 Ενωτική οδός Σίνδου (από Α/Κ με Ε.Ο. 1 Αθήνα-Θεσσαλονίκη έως Βιομηχανική περιοχή Σίνδου. 

 Π.Ε.Ο.1 Γέφυρα –Καστανάς-Εύζωνοι έως όρια Ν.Κιλκίς 

 Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κόμβος Ν.Σάντας έως όρια Ν.Κιλκίς. 

 Π..Ε.Ο. 65 Θεσσαλονίκης-Κόμβος Ν.Σάντας έως όρια Ν.Κιλκίς. 

 Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Σερρών, τμήμα Λητή έως συμβολή Π.Ε.Ο. Σερρών 

 Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Σερρών 

 Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκης έως όρια Νομού Καβάλας, τμήμα από στρατόπεδο Παύλου Μελά έως έως 
ανισόπεδο κόμβο με εξωτερική Περιφερειακή οδό (κόμβος Κ4) και τμήμα από Δερβένι –
Απολλωνία-Ασπροβάλτα-Όρια Νομού Καβάλας. 

Κατ΄ εντολή της Υπηρεσίας, εφόσον προκύψει ανάγκη, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην 
περισυλλογή και διαχείριση νεκρών αδέσποτων και άγριων ζώων (ζωϊκών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 
και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο εντός Νομού Θεσσαλονίκης. 
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Επίσης προβλέπονται εργασίες αποκομιδής και εν γένει διαχείρισης των ελαστικών και των ογκωδών 
αποβλήτων, παρανόμως εναποτεθειμένων, από το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, εντός Νομού Θεσσαλονίκης, όπως περιγράφεται παραπάνω και των απορριμμάτων 
(μπαζοαπορριμμάτων), παρανόμως εναποτεθειμένων, από τους κόμβους, κατά μήκος και εκατέρωθεν της 
Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης και του παράπλευρου οδικού δικτύου της, καθώς και σε συνέχεια 
αυτής προς την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών και του παράπλευρου οδικού δικτύου της μέχρι και τον 
κόμβο Αεροδρομίου, παρανόμως εναποτεθειμένων, της μεταφορά τους και απόρριψης τους στις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας του αναδόχου με σκοπό τη διαλογή και επεξεργασία τους. 

Για τις υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων 
κατηγορίας 1, ο ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργήσει ένα τηλεφωνικό κέντρο με όλα τα απαραίτητα μέσα 
επικοινωνίας (τηλέφωνα, fax, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κλπ), στις εγκαταστάσεις του. Οι παραπάνω 
τρόποι επικοινωνίας θα είναι διαθέσιμοι, καθ΄όλη τη διάρκεια, που ο ανάδοχος θα βρίσκεται σε 
κατάσταση αναμονής-επιφυλακής. Ο ανάδοχος, στο τηλεφωνικό κέντρο, θα βρίσκεται σε κατάσταση 
αναμονής-επιφυλακής καθημερινά και τις επτά (7) ημέρες της εβδομάδας, περιλαμβανομένων των 
αργιών, από τις 8:00 π.μ έως 20:00 μ.μ. (12 ώρες). 

Η λειτουργία του εν λόγω τηλεφωνικού κέντρου θα εξυπηρετεί την άμεση επικοινωνία των υπαλλήλων της 
Υπηρεσίας με τον Ανάδοχο και την άμεση επέμβαση αυτού, για την περισυλλογή και απομάκρυνση των 
νεκρών ζώων, τα οποία εντοπίζονται, στο πλαίσιο τεχνικής αστυνόμευσης από αυτούς, επί του εθνικού 
οδικού δικτύου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Το τηλεφωνικό κέντρο θα μπορεί να δέχεται κλήσεις και από άλλες υπηρεσίες, όπως Τροχαία, 
Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ κλπ, καθώς επίσης και από πολίτες-διερχόμενους από το οδικό δίκτυο της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εντός Νομού Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση εντοπισμού νεκρών ζώων. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σχετική σύμβαση υπογράφεται μεταξύ του αρμοδίου Αντιπεριφερειάρχη και του Παρόχου των 
Υπηρεσιών βάσει κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου οργάνου και των λοιπών στοιχείων της 
Διακήρυξης. 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους 5% επί της αξίας της 
σύμβασης εκτός ΦΠΑ η οποία κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν 4412/2016, 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 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. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της  σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των προς παροχή υπηρεσιών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης με μέριμνα και ευθύνη του παρόχου, θα τηρείται καθημερινά 
ημερολόγιο στο οποίο θα καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η 
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καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, 
έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. 

Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, μπορεί πάντα να ορίσει την 
εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στη 
συγκεκριμένη ή να ζητήσει από τον Πάροχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. 

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις 
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 
της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

 

Σε περίπτωση που ο Πάροχος, δεν προβεί στην αποκομιδή-περισυλλογή νεκρού ζώου, εντός του 
προβλεπόμενου χρόνου, μετά από τηλεφωνική κλήση, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί εντός του 
προβλεπόμενου ωραρίου (08:00 π.μ. – 20:00 μ.μ.)., θα βαρύνεται με ποινική ρήτρα διακοσίων (200,00) 
ευρώ, ανά νεκρό ζώο που δεν έχει περισυλλεγεί. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από /με την αμοιβή του Παρόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής 
διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

 Η υπηρεσία με απόφασή της ορίζει, για την παρακολούθηση της σύμβασης, υπάλληλο της ως 
επόπτη με καθήκοντα επόπτη. Με την ίδια απόφαση, ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της στους οποίους 
ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο 
επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

 Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του παρόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 
εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον πάροχο 
που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

 Από τον πάροχο τηρείται ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του 
αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, τα 
χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της 
σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον εκπρόσωπο του Παρόχου και από τον επόπτη και 
τους υπαλλήλους που ορίζονται από την Υπηρεσία για την παρακολούθηση της σύμβασης. Οι παραπάνω 
μπορούν να σημειώσουν επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης.  
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 Το ημερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό 
προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Όταν προβλέπεται η 
τήρηση ημερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της 
σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

 Για την παραλαβή του αντικειμένου, τμηματικού ή συνολικού, συγκροτείται  τριμελής Επιτροπή 
Παραλαβής, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, η οποία αποτελείται από υπαλλήλους που έχουν 
την κατάλληλη ειδικότητα. 

 Ο Πάροχος υπόκειται στον έλεγχο της ανωτέρω τριμελούς επιτροπής Παραλαβής Ελέγχου και 
Πιστοποίησης των εργασιών.  

 Ο Πάροχος, στην περίπτωση της αποκομιδής και συλλογής των νεκρών ζώων οφείλει να ειδοποιεί 
την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία, εφόσον το νεκρό ζώο δεν βρίσκεται σε κατάσταση σήψης, ώστε να 
λαμβάνεται από αυτό δείγμα, στο πλαίσιο της αριθμ. 331/10301/25.01.2013 (ΦΕΚ 198 Β/05.02.2013) 
Υπουργικής Απόφασης «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα», όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

  

 Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που 
δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και οφείλει να 
διευκολύνει την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, καθώς και το προσωπικό της Υποδιεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης στην άσκηση των ελέγχων κ.λπ. 

 Το ότι η Υπηρεσία ελέγχει τη σύμβαση δεν απαλλάσσει τον Πάροχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που 
προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις κ.λπ., ούτε 
εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της 
Διακήρυξης, της παρούσας Ε.Σ.Υ. και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 

 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος, καθ' όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στα πλαίσια 
της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, είτε να διευθύνει τις υπό εκτέλεση εργασίες 
αυτοπροσώπως (αν διαθέτει την απαραίτητη τεχνική κατάρτιση) είτε με ειδικό εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπό του που θα διαθέτει την αναγκαία τεχνική κατάρτιση, είτε τέλος από τον αναπληρωτή αυτού 
του τελευταίου με τα αυτά προσόντα. 

 Για την υπογραφή από τον Πάροχο οποιονδήποτε εγγράφων που έχουν σχέση με την εκτέλεση της 
σύμβασης ελλείψει αναλυτικότερου σχετικού με το αντικείμενο της σύμβασης διαδικαστικού πλαισίου 
του νόμου εφαρμόζονται αναλογικά προς το άρθρο 143 του Ν.4412/2016 οι σχετικές διατάξεις “περί 
εκπροσώπησης”. Τα παραπάνω αναφερόμενα, στο παρόν άρθρο, πρόσωπα μπορούν, εφόσον τύχουν 
σχετικής εξουσιοδότησης από τον Πάροχο που θα κατατεθεί στην Υπηρεσία, να τον αντιπροσωπεύουν 
επίσης και κατά την υπογραφή όλων των σχετικών που αφορούν την παρούσα σύμβαση και αναφέρονται 
στα επόμενα άρθρα της παρούσας, όπως Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, Πρωτοκόλλων τμηματικής 
Παραλαβής (Π.Τ.Π.Υ.) και των επιμετρήσεων εν γένει, των Λογαριασμών - πιστοποιήσεων με τα 
συνοδεύοντα αυτές στοιχεία όπως επίσης και να υποβάλουν οποιοδήποτε έγγραφο αφορά τη σύμβαση. 

 Κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης ο Πάροχος δηλώνει την έδρα του και την ακριβή 
διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της Σύμβασης κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών 
δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη Δ/νση Τεχνικών Έργων, Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης. Διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει 
ο Πάροχος, επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά της. 

 Επίσης ο Πάροχος, αν δεν είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης, δηλώνει κατά την υπογραφή του 
εγγράφου σύμβασης εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο της έδρας του Νομού Θεσσαλονίκης. Ο αντίκλητος 
πρέπει να είναι αποδεκτός από τη Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης. Η δήλωση του Παρόχου συνοδεύεται από δήλωση και του οριζομένου ως αντικλήτου ότι 
αποδέχεται τον γενόμενο διορισμό του. Κάθε κοινοποίηση προς τον αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται προς 
τον Πάροχο. Αντικατάσταση του αντικλήτου είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω 
διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου αντικλήτου από τη Υποδιεύθυνση 
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Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την αντικατάσταση του 
αντικλήτου, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά από την έδρα του ή 
γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά 
καθυστέρηση νέο αντίκλητο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν από τον Πάροχο, θα συντάσσονται Πρωτόκολλα Παρακολούθησης και 
Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών, τα οποία θα υπογράφονται αρμοδίως.  

 Ο Πάροχος εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μηνός, θα παραδίδει στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Μηνιαία Κατάσταση Πεπραγμένων, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά 
το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης της παροχής υπηρεσιών. 

 Τα Πρωτόκολλα Παρακολούθησης και Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών θα συνοδεύονται από 
τα απαραίτητα έγγραφα από τα οποία θα προκύπτει ο αριθμός  των νεκρών ζώων που έχουν περισυλλεγεί 
από τον πάροχο προς διαχείριση, καθώς και από τα απαραίτητα έγγραφα-ζυγολόγια από τα οποία θα 
προκύπτει το βάρος των μεταφερομένων στις εγκαταστάσεις του παρόχου, προς διαχείριση ελαστικών, 
ογκωδών απόβλητων και μπαζοαπορρίμματων. 

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η πληρωμή της αξίας των παρασχεθεισών υπηρεσιών στον Πάροχο, θα πραγματοποιείται 
τμηματικά, με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας του τμήματος των υπηρεσιών για το οποίο 
εγκρίθηκαν πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής τμηματικής παραλαβής υπηρεσιών.  

 Με την καταβολή της τελευταίας πληρωμής προς τον Πάροχο, με την οποία αποπληρώνεται το 
σύνολο του προβλεπομένου κατά τη σύμβαση ανταλλάγματος για την παροχή των υπηρεσιών, εκδίδεται, 
από την επιτροπή παραλαβής, βεβαίωση ολοκλήρωσης των παρεχομένων υπηρεσιών, η οποία 
κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, προκειμένου να διαβιβαστεί στην Προϊσταμένη Αρχή για να 
λάβει γνώση. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε πληρωμή είναι τα εξής:  

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 
συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 

β) Τιμολόγιο του Αναδόχου. 

γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Η πληρωμή του τιμήματος παροχής των Υπηρεσιών θα γίνεται σε EURO 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Εάν κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου παροχής υπηρεσιών, λόγω απρόβλεπτων περιστατικών ή 
καταστάσεων οι ποσότητες των εργασιών του Προϋπολογισμού μελέτης είναι δυνατόν να αυξομειωθούν 
χωρίς η δαπάνη τους να ξεπερνά τον προϋπολογισμό της Παροχής Υπηρεσιών. 

Στις περιπτώσεις αυτές, οι αναγκαίες μεταβολές των υπηρεσιών και η σχετική δαπάνη τους, σε σύγκριση 
προς την αντίστοιχη προβλεπόμενη συμβατικά θα απεικονίζεται σε Πίνακα που θα συνταχθεί και στον 
οποίο θα ανακεφαλαιώνονται όλες οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις και η ενδεχόμενη προκύπτουσα 
αυξομείωση των επιμέρους δαπανών. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Δεν προβλέπεται παράταση της συμβατικής συνολικής προθεσμίας 
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ΑΡΘΡΟ10: ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 

 1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση  του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία  που 
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, στην περίπτωση αυτή κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν  προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης  
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ, της παραγράφου 2, του άρθρου 106, του Ν.4412/2016. 

β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί  με τις γραπτές εντολές της 
υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και  

γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
παρατάσεων. 

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση  παροχής υπηρεσιών , η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο 
ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη 
και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 
συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη 
συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους 
λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.  

3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 
του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.  

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση,  ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,  ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις:  

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το  σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία σύμφωνα με το άρθρο 204 του ν.4412/2016 
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. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης, προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει να συμμορφώνεται. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους, 
Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, αναφορικά με την 
ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. 
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3. Όλο το προσωπικό του Αναδόχου (κάθε ειδικότητας), που απασχολείται στην εκτέλεση της παροχής 
υπηρεσίας, αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον Ανάδοχο. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται 
ρητά η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. 

4. Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ελληνική 
περιβαλλοντική νομοθεσία και προδιαγραφές και θα πρέπει με ευθύνη του αναδόχου να ληφθούν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 

5. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα θέματα που άπτονται της αποκομιδής και 
διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων, καθώς  και της φόρτωσης, μεταφοράς και διαχείρισης ελαστικών, 
ογκωδών αποβλήτων και μπαζοαπορριμμάτων. 

6. Οι Υπηρεσίες θα παρέχονται από κατάλληλα ειδικό επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, υπό την 
επίβλεψη του υπεύθυνου για τη διαχείριση του συνόλου του έργου. 

7. Τα οχήματα, τα μηχανήματα, οι συσκευές, τα όργανα και πάσης φύσεως υλικά που χρησιμοποιούνται 
πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για την καλή παροχή των υπηρεσιών. 

8. Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού (οχημάτων –ψυγείων, μηχανημάτων έργου κλπ) 
ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση την άμεση αντικατάσταση αυτού, ώστε 
να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενες εργασίες. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να 
ειδοποιήσει εγγράφως την αρμόδια Υπηρεσία γιο την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης 
εργασίας και να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει την εκτέλεσή 
της. 

9. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να μεριμνά για την τοποθέτηση των καταλλήλων πινακίδων ή φωτεινών 
σημάτων επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων, καθώς και 
προειδοποιητικών και συμβουλευτικών πινακίδων τόσο για τους εργαζομένους, όσο και για τους 
κινούμενους στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σ’ αυτές. 

10. Ο Πάροχος θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στις 
εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων, στους τόπους εκτέλεσης των εργασιών και στο περιβάλλον. 
Θα πρέπει να διαθέτει εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης, να μην πραγματοποιεί 
εργασίες κολλήσεων ή άλλες ανοικτής πυρράς κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα ή κοντά σε χώρους 
αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και γειτονικών ιδιοκτησιών που 
ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να παίρνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κλπ. Ειδικότερα, κατά την εκτέλεση 
σιδηρουργικών εργασιών με τροχό ή ηλεκτροσυγκόλληση κλπ., θα πρέπει να περιβάλλεται η θέση 
εργασίας από ειδικά πετάσματα, ώστε να προστατεύονται οι πεζοί από τους δημιουργούμενους 
σπινθήρες. 

 

AΡΘΡΟ 13 : ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ – ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΥ 
 

Ο ανάδοχος έχει εξ ολοκλήρου την ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα συμβεί στο 
προσωπικό του ή στο προσωπικό της Υπηρεσίας ή σε κάθε άλλον τρίτο και το οποίο οφείλεται ή 
προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο, επειδή δεν θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, 
ανεξάρτητα από την κανονική ή όχι εκτέλεση του έργου. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει και να προστατεύει το έργο και ευθύνεται για κάθε 
ζημία ή φθορά που θα προκαλείται σε αυτό από οποιαδήποτε αιτία, πλην της θεομηνίας, έστω και αν 
η ζημία ή φθορά οφείλεται σε εσκεμμένη ή μη ενέργεια όσων κυκλοφορούν στην οδό ή κοντά σε 
αυτήν. 

Κάθε ζημία ή φθορά που προκαλείται στο έργο θα αποκαθίσταται από τον ανάδοχο χωρίς καμία 
αποζημίωση για την αποκατάσταση. 

Kατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί 
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

 

 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 
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Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους νόμους,  
διατάγματα, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή 
και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται μερικές σχετικές 
διατάξεις: 

• Π.Δ. 22.12.1933 (ΦΕΚ 406 Α’/1933) και η τροποποίησή του με το Π.Δ. 17/78  “Περί  ασφαλείας 
εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων “, 
• Π.Δ. 447/1975  (ΦΕΚ 142 Α’/1975) ”Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικές εργασίες  
ασχολουμένων  μισθωτών”, 
• Ν. 495/1976 (ΦΕΚ 337 Α’/1976) “Περί  όπλων  και  εκρηκτικών  υλών”, 
• Π.Δ. 413/1977 (ΦΕΚ 128 Α’/1977) “Περί αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών”, 
• Π.Δ. 778/1980 (ΦΕΚ 193 Α'/1980) “Περί  μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών  
εργασιών”, 
• Π.Δ. 1073/1981 (ΦΕΚ 260 Α’/1981) “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
εργοτάξια οικοδομών  και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού  Μηχανικού”, 
• Ν. 1430/1984 (ΦΕΚ 49 Α’/1984) “Κυρώσεις της διεθνούς σύμβασης εργασίας που αφορά στις 
διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομή, βιομηχανία κλπ.”, 
• Ν.1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α’/18.10.1985) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων”, 
• Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138 Α’/1988) “Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και  
γιατρού εργασίας”, 
• Π.Δ. 225/1989 (ΦΕΚ 106 Α’/1989) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων στα υπόγεια έργα”, 
• Υπουργική   Απόφαση  3046/304/30.1.1989 (ΦΕΚ 59 Δ’/1989) “Κτιριοδομικός Κανονισμός” (ειδικά  
το άρθρο  5, παράγραφος 4.2  για τη  χρήση  εκρηκτικών), 
• Π.Δ. 31/1990 (ΦΕΚ 11 Α’/1990) “Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση 
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων”, 
• Π.Δ. 395/1994 (ΦΕΚ 220 Α’/1994) “Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τη 
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους, σε  
συμμόρφωση  με  την  οδηγία 89/655 /ΕΟΚ”, 
• Π.Δ. 396/1994 (ΦΕΚ 220 Α’/1994) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση 
απ’ τους εργαζομένους εξοπλισμών ατομικής προστασίας  κατά την  εργασία, σε συμμόρφωση  με  την 
οδηγία  89/ 656 /ΕΟΚ” ,  
• Π.Δ. 397/1994 (ΦΕΚ 221 Α’/1994) “Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον 
χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής 
χώρας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ”, 
• Π.Δ. 398/1994 (ΦΕΚ 221 Α’/1994)  “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την 
εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης, σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/270/ΕΟΚ”, 
• Π.Δ. 399/1994 (ΦΕΚ 221 Α’/1994) “Προστασία των εργαζομένων απ’ τους κινδύνους που 
συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά  την  εργασία, σε  συμμόρφωση  με  την   
οδηγία  90/340/ΕΟΚ”,  
• Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ 67 Α’/1995) “Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφαλείας ή/και 
υγείας στην εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ”, 
• Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 10 Α’/1996) “Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους  
εργασίας, σε  συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ,  
• Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11 Α’/1996) “Εφαρμογή μέτρων  για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής 
και ασφάλειας των εργαζομένων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ, 
• Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212 Α’/1996) “Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων”, σε συμμόρφωση με  την  οδηγία 92/57/ΕΟΚ, 
• Tην Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων 
περιοχών (Φ.Ε.Κ. 946 Β’/2003). 

 

Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας, αναφέρονται 
παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισμένα σημεία της νομοθεσίας: 
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 Ο ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της 
Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων επίβλεψης και διαχείρισης), καθώς και σε κάθε 
άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του έργου, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση μέτρα ατομικής 
προστασίας (ΜΑΠ) και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα συλλογικής προστασίας. Ενδεικτικά τα 
ΜΑΠ θα είναι, προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες, οπισθανακλαστικά 
φθορίζοντα πανωφόρια (για το χειμώνα), οπισθανακλαστικοί φθορίζοντες επενδύτες (για το 
καλοκαίρι), προστατευτικά γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά 
πρώτων βοηθειών  ένα για τα γραφεία και ένα για κάθε όχημα του εργοταξίου, μάσκες διαφόρων 
τύπων, ζώνες συγκράτησης, αναπνευστικές συσκευές  τύπου  SCBA  κ.λ.π. 
 Ο ανάδοχος  υποχρεούται να μεριμνήσει για την τοποθέτηση των καταλλήλων πινακίδων  ή 
φωτεινών σημάτων επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων, καθώς και 
προειδοποιητικών και συμβουλευτικών πινακίδων τόσο για τους εργαζομένους, όσο και για τους 
κινούμενους στους χώρους των εργοταξίων ή/και στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σ’ 
αυτές. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με 
πόσιμο νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, καθώς επίσης να εξασφαλίσει μέσα και 
χώρους παροχής πρώτων βοηθειών. 

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στις 
εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων, στους τόπους εκτέλεσης των εργασιών και στο περιβάλλον. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 

◦ να διαθέτει εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης, 
◦ να φροντίζει για τον περιοδικό καθαρισμό (αποψίλωση) των χώρων  από τα πάσης φύσεως  

εύφλεκτα υλικά και αντικείμενα, 
◦ να μην πραγματοποιεί εργασίες κολλήσεων ή άλλες ανοικτής πυράς κοντά σε εύφλεκτα 

αντικείμενα ή κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών του 
εργοταξίου και γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να παίρνει τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα. 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί το εγκεκριμένο σχέδιο ασφάλειας και υγείας εργαζομένων 
(Σ.Α.Υ.) καθώς και τον φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του έργου (Φ.Α.Υ.), ο οποίος πρέπει να 
συμπληρώνεται και να ενημερώνεται καθ όλη τη διάρκεια του έργου σύμφωνα με το Π.Δ. 305/1996 
και σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που 
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια". 

 

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή δημοσίων έργων ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα παρακάτω σύμφωνα με την αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ/889 απόφαση 
υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 16 Β’/14.1.2003): 

 
Κανονιστικές απαιτήσεις 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους νόμους, 
διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του κυρίου του έργου, όπως εκφράζονται μέσω της 
Υπηρεσίας αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. 

 
Υποχρέωση Αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου 
και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά 
θέματα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ. 

 
Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε Φ.Α.Υ. εμπεριέχονται 
οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του έργου στον κύριο του έργου 
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ενημερωμένος, ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. 
Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον ανάδοχο μαζί με την 
τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξή των αδαπάνως για το Δημόσιο. 

 
Περιεχόμενα Σ.Α.Υ. 
• Γενικά 
• Είδος έργου και χρήση αυτού, 
• Σύντομη περιγραφή του έργου, 
• Ακριβής διεύθυνση του έργου, 
• Στοιχεία του κυρίου του έργου, 
• Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 
• Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 
• Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 
• Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 
• Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων. 
• Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών. 
• Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών. 
• Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί 
τύποι ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων ή επιχωμάτων κλπ. και διατάξεις για πρόσδεση 
κατά την εργασία σε ύψος. 
• Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. 
• Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης επικινδυνότητας 
κάθε φάσης και υποφάσης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης επικινδυνότητας π.χ.: Χ = Χαμηλή 
εκτίμηση κινδύνου, Μ = Μέτρια εκτίμηση κινδύνου, Υ = Υψηλή εκτίμηση κινδύνου. 
• Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 
• Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 
• Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την 
πρόληψή του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα ΙΙ του 
άρθρου 12 του Π.Δ. 305/1996). 

 

Περιεχόμενα Φ.Α.Υ. 
Α. Γενικά: 
• Είδος έργου και χρήση αυτού, 
• Ακριβή διεύθυνση του έργου, 
• Αριθμό αδείας, 
• Στοιχεία του κυρίου του έργου, 
• Στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. 
Β. Στοιχεία από το μητρώο του έργου: 
• Τεχνική περιγραφή του έργου, 
• Παραδοχές μελέτης, 
• Τα σχέδια “ως κατασκευάσθη”. 
Γ. Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες σε όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. 
εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κλπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά 
αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα 
διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, κλπ.) στην πυρασφάλεια κλπ. 
Δ. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου 
Το ανωτέρω περιλαμβάνει : 

 Τον κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα φορούν τη χρήση του έργου 
από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεμηθούν στους 
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χρήστες, ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση 
εκτάκτων γεγονότων. 

 Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες 
χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην συγκεκριμένη εργολαβία σε συνθήκες 
κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ. 

 Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την περιοδική 
συντήρηση του έργου. 

 
 Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του 
αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται να 
παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. Μετά την αποπεράτωση του έργου ο 
Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με 
ευθύνη του κύριου του έργου. 

 
Η δαπάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ., όπως όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, 
αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον ανάδοχο και θα 
πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 : ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα μέτρα που χρειάζονται όταν 
εκτελούνται οι εργασίες της παροχής υπηρεσιών του, ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία 
γενικά πεζών και οχημάτων, τόσο από τη διακίνηση των μηχανικών του μέσων, όσο και από την 
εναπόθεση των υλικών.  

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει σε κάθε θέση εργασίας, τα αναγκαία μέτρα για την 
ασφάλεια της διερχόμενης κυκλοφορίας, και ότι είναι, ο μόνος υπεύθυνος, σε περίπτωση ατυχήματος 
ή ζημίας, και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες, για κάθε τι που θα 
συμβεί, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από υπαιτιότητα του εργατοτεχνικού προσωπικού του, 
είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο του. 

Ο Ανάδοχος, κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, υποχρεούται να προβαίνει σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση αποφάσεων περιοριστικών μέτρων από τις αρμόδιες αρχές, 
στην τοποθέτηση όλων των προσωρινών οδικών σημάνσεων, κατά τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. - Ν.2696/1999 
«Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ Α’ 57/23-3-99) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄), για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού κατά την ημέρα 
και τη νύκτα. 

 

Σημειώνεται, επίσης, ότι ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την δαπάνη προμήθειας της απαιτούμενης 
σήμανσης στις θέσεις εκτέλεσης των έργων. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ο ανάδοχος έχοντας την ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα συμβεί λόγω των 
έργων, χωρίς να εξαιρούνται και τα έργα που εκτελούνται απολογιστικά, είναι υποχρεωμένος κατά το 
στάδιο εκτέλεσης των εργασιών, να εφαρμόζει τη ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ 905/Β/20-05-2011) που εγκρίνει 
τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ). και τα εγκεκριμένα 
σχέδια εργοταξιακής σήμανσης της Υπηρεσίας προσωρινά σήματα, φανούς, αντανακλαστικές πινακίδες 
κλπ. καθώς και τροχονόμους, ώστε να γίνεται με ασφάλεια και απρόσκοπτα η κυκλοφορία στην οδό, 
στις παρακαμπτήριες, στις προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου, ημέρα και νύχτα, 
και να καθοδηγούνται με ασφάλεια πεζοί και τροχοφόρα. Η δαπάνη για τη σήμανση των εκτελούμενων 
εργασιών είναι ανηγμένη στις τιμές μονάδας του τιμολογίου και δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα. 
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Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πλημμελή σήμανση υπόκειται σε ποινική ρήτρα που δεν 
ανακαλείται, ίση με 15 ΕΥΡΩ για κάθε σήμα που δεν τοποθετείται στη θέση που επιβάλλεται ή 
τοποθετείται λανθασμένα. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν σημάνει έγκαιρα το έργο, σύμφωνα με τα παραπάνω, η υπηρεσία 
ανεξάρτητα από την εφαρμογή των κυρώσεων που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί 
δημοσίων έργων, στις οποίες περιλαμβάνεται και η κύρωση της έκπτωσης του εργολάβου, μπορεί να 
εκτελέσει τη σήμανση σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, ο οποίος δεν παύει και σ' αυτή τη 
περίπτωση να έχει ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από την αμέλειά του αυτή. 

Η δαπάνη εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας σε βάρος του αναδόχου αφαιρείται από το λογαριασμό 
του. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

α. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, 
όπως δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την 
Υπηρεσία, για την εκτέλεση των έργων θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε 
τρίτους, λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δέντρων ή θάμνων, απόθεσης υλικών, λόγω κακού 
χειρισμού των μηχανημάτων ή καταπάτησης φυτεμένων περιοχών από μηχανικά μέσα. 

β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται στο Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α/13-2-2012) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και στην αρ. 36259/1757/Ε103 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
1312/Β΄/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 
από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» και εξειδικεύεται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 
4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

γ. Δεν θα κοπεί κανένα δένδρο ή δενδρύλλιο χωρίς την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Για να δοθεί η 
έγκριση ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο θα έχουν σημειωθεί 
τα δένδρα ή δενδρύλλια που θα πρέπει να κοπούν. 

δ. Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής σε υπάρχουσες κατασκευές ή σε στοιχεία του φυσικού 
περιβάλλοντος, που δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου (ή από τυχόν 
εγκεκριμένες από την Υπηρεσία τροποποιήσεις της) ο ανάδοχος ανεξάρτητα των οποιωνδήποτε 
ευθυνών που να μπορούν να προκύψουν γι αυτόν, είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα 
υπάρχοντα έργα (ή το φυσικό περιβάλλον) στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάστασή 
του, με δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης ή παράτασης 
προθεσμίας. 

ε. Γίνεται ειδική επισήμανση ότι ο ανάδοχος θα πρέπει, κατά την εκτέλεση των χωματουργικών 
εργασιών, να αποφεύγει να τραυματίζει τον περιβάλλοντα χώρο με πρόσθετες εκσκαφές (πέρα από 
αυτές που προβλέπονται από τη μελέτη) ή με απόρριψη διαφόρων προϊόντων ορυγμάτων, έστω και 
αν προβαίνει σε κανονική διάστρωση και συμπύκνωση αυτών, γιατί διευκρινίζεται ρητά, ότι και οι 
προβλεπόμενες διατομές επιχωμάτων είναι προκαθορισμένων διαστάσεων και δεν επιτρέπεται η 
δημιουργία πλατυσμάτων χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας, η οποία θα λάβει σοβαρά 
υπόψη της τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι οποιεσδήποτε αποθέσεις προϊόντων ορυγμάτων ή 
άλλων προϊόντων θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να μην δημιουργούν οποιοδήποτε πρόβλημα 
στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρμοδίων αρχών (οι θέσεις αυτές θα εξασφαλισθούν με 
ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, χωρίς να αναλαμβάνει η Υπηρεσία καμία δέσμευση). 

στ. Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο και στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
αδρανών υλικών και ασφαλτομιγμάτων σχετικά με τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Για τις 
εγκαταστάσεις αυτές η υπηρεσία δεν πρόκειται να παραδώσει στον ανάδοχο καμία θέση λατομείου, η 
δε ευθύνη εξεύρεσης θέσης εγκατάστασης και τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας (τρόπος 
εκμετάλλευσης, έκταση και μορφή αποκάλυψη, εγκατάσταση κονιοσυλλεκτών κλπ.), αποτελεί 
υποχρέωση του αναδόχου. 
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Επισημαίνεται επιπλέον, ότι θα πρέπει να πληρούνται κι οι οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις 
προστασίας του περιβάλλοντος με τις εγκρίσεις των αρμοδίων αρχών. 

Ειδικότερα επισημαίνεται η υποχρέωση του αναδόχου για την αποκατάσταση του τοπίου, σύμφωνα 
με την παρ. 6 της εγκυκλίου Υ.Δ.Ε. Γ2-Δ2/0/3/192 (εγκύκλιος Α213/05.05.1975) τόσο για τα λατομεία 
που τυχόν θα πρωτοδιανοίξει αυτός όσο και για τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις παραγωγής 
ασφαλτομίγματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)- [ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ] 
Το ΤΕΥΔ σε αρχείο επεξεργάσιμης μορφής καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης αυτού βρίσκονται σε 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-
entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-
odhgiwn 

 

Αναρτάται μαζί με παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα www.pkm.gov.gr 

 

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα97  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5009] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Στρωμνίτσης 53, Τ.Κ.54648, Θεσσαλονίκη 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Μαγδαληνή Αβραμίδου 
- Τηλέφωνο: [2313 331368 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [m.avramidou@pkm.gov.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.pkm.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): [……] 
[77400000-4] - Ζωολογικές Υπηρεσίες 
[90500000-2] – Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα 
Συμπληρωματικές: 
[90512000-9] - Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων 
[90513000-6] - Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και 
αποβλήτων 
[90513300-9] - Υπηρεσίες αποτέφρωσης απορριμμάτων 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

                                                             
9797

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο 
αυτών 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι98 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρηση99; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ  
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»100 ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

 
 

                                                             
98 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
99 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους 
από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
100 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 
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παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο101: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους102; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 

                                                                                                                                                                                                          
101 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
102 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ103  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

                                                             
103  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.” 





 

Σελίδα 75 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

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

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες104 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση105· 

2. δωροδοκία106,107· 

3. απάτη108· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες109· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας110· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων111. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

[] Ναι [] Όχι 
 

                                                             
104 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
105 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
106 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
107 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως 
ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 
νομοθεσία). 
108 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά 
µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
109 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική 
αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
110 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που 
ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
111 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
112 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 





 

Σελίδα 77 

οποιουδήποτε προσώπου112 το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]113 

Εάν ναι, αναφέρετε114: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]115 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)116; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν117: 

[……] 

 

                                                                                                                                                                                                          
113 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
114 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
115 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
116 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 
ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
117 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ  εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης118, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;119 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 120 
[……][……][……] 

 

                                                             
118 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
119 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 
εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
120 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου121; 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις122 : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσεις123  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα124; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

 

                                                             
121 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 
στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
122 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
123 Άρθρο 73 παρ. 5. 
124 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 
άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 





 

Σελίδα 80 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων125, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης126; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια127 κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι 
                                                             

125 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
126 Πρβλ άρθρο 48. 
127  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005128: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 

                                                             
128 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής129; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

 

 

                                                             
129 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής 130: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξής131: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίες132 που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και y133 -και η αντίστοιχη 
αξία) 
 

                                                             
130  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη.  
131  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη.  
132 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
133 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
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ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς134, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς135, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς136: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
     

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες137, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

[....……] 

                                                             
134 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει 
τα πέντε έτη. 
135 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει 
τα τρία έτη. 
136 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
137 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού 
φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει 
να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
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διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχων138 όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

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

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας139 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 

                                                             
138 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
139 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να 
συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
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προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να 
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικά140, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι141 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]142 

 

                                                             
140 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
141 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
142 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται143, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν144. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
143 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
144 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 
αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Άλλες Δηλώσεις (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1:  ΥΠΟΜΝΗΜΑ με τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των κύριων 
συμβάσεων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον οικονομικό φορέα στην 3-ετία 2015 έως 
2017. (παραγρ. 2.2.6 (α) & 2.2.9.2.(Β.4)). 
 
Προς: την  Επιτροπή  Διαγωνισμού προς ανάδειξη αναδόχου για «Παροχή Υπηρεσιών συλλογής, 
αποκομιδής και διαχείρισης νεκρών αδέσποτων και άγριων ζώων (ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1), 
καθώς και ογκωδών απορριμμάτων από το Εθνικό οδικό Δίκτυο και απορριμμάτων στους κόμβους της 
Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης»  

    
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α/      
/Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                                                        ΑΝΑΘΕΤΟΥ
ΣΑ ΑΡΧΗ 

ΠΑΡΟΧΟΣ ή                     
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 
ΠΕΡΑΣ       

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚ. 
ΕΤΟΥΣ (ΣΕ 
ΜΗΝΕΣ) 

 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015      

       

       

       

 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2016      

       

       

       

 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017      

       

       

       

 
ΣΥΝΗΜ.:  
Α) Ιδιωτικά Συμφωνητικά 

 Θεσσαλονίκη …/…/20…. 
Ο διαγωνιζόμενος 

(Σφραγίδα - Υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΥΠΟΜΝΗΜΑ με τον μέσο ετήσιο γενικό κύκλο εργασιών παροχής υπηρεσιών 
που παρασχέθηκαν από τον οικονομικό φορέα κατά την 3-ετία 2015 έως 2017 στον τομέα  που 
καλύπτεται από την σύμβαση  (παραγρ. 2.2.5 &. 2.2.9.2.(Β.3) της διακήρυξης) 

Προς: την  Επιτροπή  Διαγωνισμού προς ανάδειξη αναδόχου για «Παροχή Υπηρεσιών συλλογής, 
αποκομιδής και διαχείρισης νεκρών αδέσποτων και άγριων ζώων (ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1), 
καθώς και ογκωδών απορριμμάτων από το Εθνικό οδικό Δίκτυο και απορριμμάτων στους κόμβους της 
Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης 

     ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

Α/                 
/Α 

Α/Α 
ΣΤΟ 

ΥΠΟΜ
ΝΗΜΑ 

1 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ 

ΠΑΡΟΧΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟ
Σ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΣΥΝΟΛ. ΠΟΣΟ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΠΑΡΟΧΟΥ  
ΕΙΤΕ 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ
Υ                        

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ ΤΟΥ 
ΤΙΜΟΛ.  ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ 

ΣΤΟΝ 
«ΕΙΔΙΚΟ» 

ΚΥΚΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015       

         

         

         

 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2016       

         

         

         

 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017       

         

         

         

 ΣΥΝΟΛΟ «ΕΙΔΙΚΟΥ» ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3-ΕΤΙΑΣ:  

 ΜΕΣΟΣ «ΕΙΔΙΚΟΣ» ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ:  

 
ΣΥΝΗΜ. 
Α) Αντιγρ.Τιμολογίων 

 

Θεσσαλονίκη …/…/20…. 
Ο διαγωνιζόμενος 

 
(Σφραγίδα - Υπογραφή) 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 
Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.4.3.2 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα 
Αρχή)  

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ταχ. Διεύθυνση: ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ 53, 

        Ταχ. Κώδικας: 54 248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :  
«Παροχή Υπηρεσιών συλλογής, αποκομιδής και 
διαχείρισης νεκρών αδέσποτων και άγριων ζώων (ζωϊκών 
υποπροϊόντων κατηγορίας 1), ογκωδών απορριμμάτων 
από το εθνικό οδικό δίκτυο και απορριμμάτων στου 
κόμβους της εσωτερικής περιφερειακής οδού 
Θεσσαλονίκης» 
 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 
73.000,00 € (με ΦΠΑ) 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΙΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 2018 
                             Κωδ. Έργου: 2131ΘΕΣ001ΙΔΠ17 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Σύμφωνα με το Ν.4412/2016 

 

 

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ…………………… 

Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax…………………… 

 

Προς: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας της παροχής υπηρεσιών που αναγράφεται στην 
επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου 
αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα 
αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του 
Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ταχ. Διεύθυνση: ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ 53, 

        Ταχ. Κώδικας: 54 248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :  
«Παροχή Υπηρεσιών συλλογής, αποκομιδής και 
διαχείρισης νεκρών αδέσποτων και άγριων ζώων 
(ζωϊκών υποπροϊόντων κατηγορίας 1), ογκωδών 
απορριμμάτων από το εθνικό οδικό δίκτυο και 
απορριμμάτων στου κόμβους της εσωτερικής 
περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης» 
 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 
73.000,00 € (με ΦΠΑ) 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΙΩΝ    
ΠΟΡΩΝ 2018 

Κωδ. Έργου: 2131ΘΕΣ001ΙΔΠ17
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 

Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)  
 Ολογράφως Αριθμ. 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

  

 

 

 

 
…………………………. 

(Τόπος και ημερομηνία) 

 

Ο Προσφέρων  

 

 

 

 

 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προσφερόντων 
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B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των 

διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας) 
 

 
Δαπάνη 

Προϋπολογισμού 
Μελέτης (Ευρώ) 

Προσφερόμενη 
έκπτωση (%) 

Συνολική δαπάνη 
υπηρεσιών μετά την 

έκπτωση σε ευρώ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

( ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ) 

 

58.870,65 
  

 

………………………………………….. 

(Τόπος και ημερομηνία) 

 

Ο Προσφέρων  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII  Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα) 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
………… 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ. 
 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της 

........................ για ποσό ΕΥΡΩ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την 
καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της ................... και της ................. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων 
του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης 
ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και 

από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα 

μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που 
περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα 

επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, 
ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών 

(3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.  
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 

συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή 
επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη 

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να 

επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε 
υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. 

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν 
χορηγηθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το 
όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)-  
 

 

                                       

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Α.Δ.Α. 
                          Α.Δ.Α.Μ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΕΤΟΣ Α/Α 
2018  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

 

. 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 
 
Για την «Παροχή Υπηρεσιών συλλογής, αποκομιδής και διαχείρισης νεκρών αδέσποτων και 
άγριων ζώων (ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1), καθώς και ογκωδών απορριμμάτων 
από το Εθνικό οδικό Δίκτυο και απορριμμάτων στους κόμβους της Εσωτερικής 
Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης» 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ………………………….. ευρώ, η οποία αναλύεται ως εξής: 

 
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α ........................................... € 

Δαπάνη για Φ.Π.Α. ......%  .....................................           € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ............................           € 
 
Κύριος του έργου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και για λογαριασμό αυτής συνάπτεται η 
παρούσα σύμβαση.  
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις …………………   2018, ημέρα  ……………,στα γραφεία της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 26ης Οκτωβρίου 64, ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη, οι κ.κ.: 

 

α)  ................................................................, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  και 

β)……………………………………………….., Α.Φ.Μ. .................. .............., εκπρόσωπος της 
αναδόχου επιχείρησης ..................., με Α.Φ.Μ. .............., δυνάμει του (π.χ. Πληρεξουσίου ......, ή 
καταστατικού, ή Φ.Ε.Κ., ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, δηλαδή μονοπρόσωπη, 
ετερόρρυθμη , ομόρρυθμη, ανώνυμη, κ.λ.π., ποιός δηλαδή δεσμεύει με την υπογραφή του την 
εταιρεία), για την υπογραφή της σύμβασης αυτής, συμφωνήσαμε και αποδεχθήκαμε τα εξής: 

 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, έχοντας υπόψη: 
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1. Tο Ν.3852 / 04-06-10 / ΦΕΚ 87  Α΄/ 07-06-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα  «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και ειδικά τα άρθρα 
186 παρ. Στ΄   και 283 παρ.3. 

2. Το Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 
226Α/27.12.2010), όπως τροποποιήθηκε ύστερα από τις υπ’ αριθμ. 81320+77909/ 
01.12.2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
– Θράκης (ΦΕΚ 4302 / Β΄ / 30.12.2016). 

3. Την υπ΄αριθ. 9752 / 2014 (03-06-2014) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες 
Περιφερειακών Ενοτήτων και οι  Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, για την περίοδο 01-09-2014 έως 31-08-2019, (Φ.Ε.Κ. 572 / 19-09-2014). 

4. Την με αριθμ.πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.642, σχετ.3245/14, 1827/16, ΕΜΠ171/16, 2957/16, 
3141/16/20.02.2017 (ΦΕΚ 102/ΥΟΔΔ/06.03.2017) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας με θέμα “Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων 
ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”. 

5. Την υπ’ αριθμ. Οικ. 30110 (385) / 27.01.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, 
καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 
πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα, στους  Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων / Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων / Αυτοτελών 
Τμημάτων και  Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ. 
390 Β’ / 10.02.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά την με αρ. οικ. 243018 
(3917) / 2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κ.Μ., ( Φ.Ε.Κ.2187 / Β΄/27 – 06 – 2017).  

6. Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεως Παροχής Υπηρεσιών, όπως αυτές 
μνημονεύονται αναλυτικότερα στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας.. 

7. Την με αριθμ. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη, για τον 
διαγωνισμό της παροχής υπηρεσιών «Παροχή Υπηρεσιών συλλογής, αποκομιδής 
και διαχείρισης νεκρών αδέσποτων και άγριων ζώων (ζωικών υποπροϊόντων 
κατηγορίας 1), καθώς και ογκωδών απορριμμάτων από το Εθνικό οδικό Δίκτυο 
και απορριμμάτων στους κόμβους της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού 
Θεσσαλονίκης» προϋπολογισθείσας δαπάνης : 73.000,00 €. 

1. Την με αριθμ. ............ / 2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (με ΑΔΑ....................), με την οποία κατακυρώθηκε η παροχή 
υπηρεσίας στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «.............................», 
με έκπτωση ….…% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά …………,00 €, 

 Το με αρ. πρωτ. ……………………………… έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης, σχετικό με τον έλεγχο νομιμότητας της προαναφερθείσας 
απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής  Π.Κ.Μ.. 

8. Το πιστοποιητικό περί μη κηρύξεως σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική 
διαχείριση της εργοληπτικής επιχείρησης  

 
αναθέτει 

 
στον δεύτερο συμβαλλόμενο, την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσιών 
συλλογής, αποκομιδής και διαχείρισης νεκρών αδέσποτων και άγριων ζώων 
(ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1), καθώς και ογκωδών απορριμμάτων από το 
Εθνικό οδικό Δίκτυο και απορριμμάτων στους κόμβους της Εσωτερικής 
Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης» σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες: 
 
1. Το αντικείμενο της σύμβασης φαίνεται παρακάτω: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………….. 
(….Όπως αναφέρεται στην Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της Διακήρυξης……..) 
2. Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412 /2016 ‘’Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 
2014/25/Ε.Ε.), όπως ισχύει, καθώς και τις λοιπές διατάξεις που ισχύουν σχετικά με την 
Προμήθεια και οι οποίες μνημονεύονται αναλυτικότερα στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας. 

3. Η πληρωμή της παροχής υπηρεσίας θα γίνεται σε ευρώ και μετά την προσκόμιση των 
νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
200, παρ.4 του Νόμου 4412 / 2016, όπως αυτό ισχύει σήμερα, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

4. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις και ειδικές δαπάνες, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, για την προμήθεια υλικών με ανάλογη πηγή χρηματοδότησης. 

5. Η συνολική προθεσμία περαίωσης της παρούσας σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες. 
6. Κατά τη σύνταξη της σύμβασης αυτής, για την εγγύηση όλων των προαναφερθέντων και για 

τη διασφάλιση ότι η προμήθεια άλατος θα παραδοθεί μέσα στο χρονικό διάστημα της 
συμβατικής προθεσμίας περαίωσής του, ο ανάδοχος κατέθεσε στα γραφεία της Υπηρεσίας 
την υπ΄ αριθμ………………../ .....-.....-201... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, τ...   ....... , 
ποσού .............,00 €, ίση με το 5% του ποσού της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 

7. Κατά την υπογραφή  της σύμβασης αυτής, ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησής του 
τ... ………………και  ως ακριβή διεύθυνσή του, την………………….  

8. Ο ανάδοχος δηλώνει με τη σύμβαση αυτή, ότι αποδέχεται όλους τους παραπάνω όρους και 
συμφωνίες και ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης και υπόσχεται την 
έντεχνη εκτέλεση και εμπρόθεσμη αποπεράτωσή τους. 

9. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια 
πρωτότυπα  αντίτυπα, από τα οποία τα τρία (3) παρέμειναν στη διάθεση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας, ενώ τρία (3) παρέλαβε ο ανάδοχος.  

 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :  
«Παροχή Υπηρεσιών συλλογής, αποκομιδής και 
διαχείρισης νεκρών αδέσποτων και άγριων ζώων 
(ζωϊκών υποπροϊόντων κατηγορίας 1), ογκωδών 
απορριμμάτων από το εθνικό οδικό δίκτυο και 
απορριμμάτων στου κόμβους της εσωτερικής 
περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης» 
 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 
73.000,00 € (με ΦΠΑ) 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΙΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 2018 
                                 Κωδ. Έργου: 2131ΘΕΣ001ΙΔΠ17 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών για την συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση 
ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, από το Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, εντός Νομού Θεσσαλονίκης, προς νόμιμη μονάδα αποτέφρωσης ζωικών 
υποπροϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας. Επίσης 
αντικείμενο της σύμβασης είναι και η αποκομιδή και εν γένει η διαχείριση των ογκωδών 
αποβλήτων από το Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εντός Νομού 
Θεσσαλονίκης, καθώς και των απορριμμάτων (μπαζοαπορριμμάτων) από τους κόμβους, αλλά και 
κατά μήκος και εκατέρωθεν της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, καθώς και στην συνέχεια 
αυτής προς την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών μέχρι και τον κόμβο Αεροδρομίου. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) 77400000-4: Ζωολογικές Υπηρεσίες και 90500000-2: Υπηρεσίες 
σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα και συμπληρωματικών (CPV) 90512000-9: Υπηρεσίες 
μεταφοράς απορριμμάτων, 90513000-6: Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων 
απορριμμάτων και αποβλήτων και 90513300-9: Υπηρεσίες αποτέφρωσης απορριμμάτων. 
2. ΟΡΙΣΜΟΙ  
Για την κατανόηση του παραπάνω αντικειμένου παρατίθενται οι παρακάτω ορισμοί: 

 Ζώο συντροφιάς: είναι κάθε ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον 
άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς 
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 Δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς: είναι κάθε μη άγριο ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να 
συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή 
συντροφιάς και τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και φροντίδα του ιδιοκτήτη, κατόχου, συνοδού ή 
φύλακά του. Ως ζώα συντροφιάς θεωρούνται και οι σκύλοι, που χρησιμοποιούνται για το κυνήγι, 
τη φύλαξη ποιμνίων, τη φύλαξη χώρων, την παροχή βοήθειας και προστασίας ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης και οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται από τις 
ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. 

 Αδέσποτο ζώο συντροφιάς: κάθε ζώο συντροφιάς, το οποίο είτε δεν έχει κατοικία είτε βρίσκεται 
έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη, του κατόχου, του συνοδού ή του φύλακά του και δεν 
τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και τον έλεγχό τους. Οι κυνηγετικοί και σκύλοι φύλαξης ποιμνίων, 
καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, της εκπαίδευσής τους, 
της φύλαξης του ποίμνιου, της έρευνας και της διάσωσης, δεν θεωρούνται αδέσποτα ζώα 
(ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4039/2012  Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την 
προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό). 

 Υλικά κατηγορίας 1: Όπως αυτά ορίζονται από τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1069/2009 και 
(ΕΚ)142/2011. 

 Υλικά κατηγορίας 2: Όπως αυτά ορίζονται από τους Κανονισμούς(ΕΚ) 1069/2009 και 
(ΕΚ)142/2011. 

 Υλικά κατηγορίας 3: Όπως αυτά ορίζονται από τους Κανονισμούς(ΕΚ) 1069/2009 και 
(ΕΚ)142/2011. 

. 

 Μονάδα αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων: Όπως αυτή ορίζεται από τους Κανονισμούς 
(ΕΚ) 1069/2009 και (ΕΚ)142/2011. 

 Εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης: Κάθε μονάδα διαχείρισης, ζωικών υποπροϊόντων, 
εγκεκριμένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με το 
Π.Δ.211/2006. 

 Στερεό μη επικίνδυνο απόβλητο: κάθε ουσία ή αντικείμενο που υπάγεται στις κατηγορίες των 
παραρτημάτων ΙΑ και ΙΒ της Απόφασης Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ Β 1909/22.12.2003)και το οποίο 
ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει. Στην έννοια του στερεού 
(μη επικίνδυνου) αποβλήτου δεν υπάγονται τα απόβλητα εκείνα από τον Ευρωπαϊκό κατάλογο 
αποβλήτων του Παραρτήματος ΙΒ της παραπάνω απόφασης που επισημαίνονται με αστερίσκο 
και τα οποία χαρακτηρίζονται εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με την απόφαση 
2001/118/ΕΚ (EL47/2001) 

 -Ογκώδη : απορρίμματα όπως, βαρέλια, μπάζα, σακούλες σκουπιδιών, μικροέπιπλα κ.α. 
βρισκόμενα εκατέρωθεν του οδικού δικτύου της Περιφέρειας. 

 Μονάδες Τελικής διάθεσης ογκωδών απορριμμάτων : ΧΥΤΑ, ΚΔΑΥ και άλλες μονάδες 
διαχείρισης σύμφωνα με την ΚΥΑ 50910/2003. 

3.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Με την παρούσα παροχή υπηρεσίας προβλέπονται: 

Α. Εργασίες για την συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, 
από το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εντός Νομού 
Θεσσαλονίκης, προς νόμιμη μονάδα αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας. 

Πιο συγκεκριμένα, στο Εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα 
περισυλλέγονται τα ζωικά υποπροϊόντα που χρήζουν διαχείρισης και που συνήθως είναι 
υποπροϊόντα κατηγορίας 1 και συγκεκριμένα νεκρά ζώα συντροφιάς αδέσποτα και 
δεσποζόμενα (σκυλιά, γάτες, κ.α.) καθώς και πλήθος άλλων νεκρών ζώων άγριων και μη, 
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όπως αγριογούρουνα, τρωκτικά, πτηνά, κ.α. Τα νεκρά αυτά ζώα πρέπει να διαχειρίζονται 
άμεσα λόγω των συνεπαγόμενων κινδύνων για την Δημόσια Υγεία. 

Το οδικό δίκτυο στο οποίο ο ανάδοχος θα προβαίνει στην αποκομιδή των νεκρών ζώων είναι 
το κάτωθι : 
 Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και παράπλευρο δίκτυο αυτής. 
 Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών έως όρια Νομού Χαλκιδικής και παράπλευρο δίκτυο αυτής 
 Ε.Ο. 67 Θεσσαλονίκη-αεροδρόμιο «Μακεδονία», τμήμα Α/Κ με Περιφερειακή Οδό 

Θεσσαλονίκη-ισόπεδος κόμβος «Πράσινα Φανάρια»-Αεροδρόμιο (γέφυρα Ανθεμούντα). 
 Συνδετήρια οδός μεταξύ Ε.Ο.67 Θεσσαλονίκη-Αεροδρόμιο «Μακεδονία» και Ε.Ο. 

Θεσσαλονίκη-Νέα Μουδανιά (Προφήτης Ηλίας). 
 Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Βασιλικών έως όρια Ν. Χαλκιδικής. 
 Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκη ς–Έδεσσα, έως όρια Ν. Πέλλας 
 Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, τμήμα Ν. Χαλκηδόνα-όρια Ν. Ημαθίας. 
 Ενωτική οδός Σίνδου (από Α/Κ με Ε.Ο. 1Αθήνα-Θεσσαλονίκη έως Βιομηχανική περιοχή 

Σίνδου. 
 Π.Ε.Ο.1 Γέφυρα –Καστανάς-Εύζωνοι έως όρια Ν.Κιλκίς 
 Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κόμβος Ν.Σάντας έως όρια Ν.Κιλκίς. 
 Π..Ε.Ο. 65 Θεσσαλονίκης-Κόμβος Ν.Σάντας έως όρια Ν.Κιλκίς. 
 Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Σερρών, τμήμα Λητή έως συμβολή Π.Ε.Ο. Σερρών 
 Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Σερρών 
 Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκης έως όρια Νομού Καβάλας, τμήμα από στρατόπεδο Παύλου Μελά έως 

έως ανισόπεδο κόμβο με εξωτερική Περιφερειακή οδό (κόμβος Κ4) και τμήμα από Δερβένι 
–Απολλωνία-Ασπροβάλτα-Όρια Νομού Καβάλας. 

 

Κατ΄ εντολή της Υπηρεσίας, εφόσον προκύψει ανάγκη, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί 
στην περισυλλογή και διαχείριση νεκρών αδέσποτων και άγριων ζώων (ζωϊκών 
υποπροϊόντων κατηγορίας 1 και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο εντός Νομού Θεσσαλονίκης. 

 

Επίσης προβλέπονται εργασίες αποκομιδής και εν γένει διαχείρισης των ελαστικών και των 
ογκωδών αποβλήτων, παρανόμως εναποτεθειμένων, από το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εντός Νομού Θεσσαλονίκης, όπως περιγράφεται 
παραπάνω και των απορριμμάτων (μπαζοαπορριμμάτων), παρανόμως εναποτεθειμένων, από 
τους κόμβους, κατά μήκος και εκατέρωθεν της Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης και του 
παράπλευρου οδικού δικτύου της, καθώς και σε συνέχεια αυτής προς την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-
Ν. Μουδανιών και του παράπλευρου οδικού δικτύου της μέχρι και τον κόμβο Αεροδρομίου, 
παρανόμως εναποτεθειμένων, της μεταφορά τους και απόρριψης τους στις εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας του αναδόχου με σκοπό τη διαλογή και επεξεργασία τους. 

 

Για τις υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και αποτέφρωσης ζωικών 
υποπροϊόντων κατηγορίας 1, ο ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργήσει ένα τηλεφωνικό κέντρο 
με όλα τα απαραίτητα μέσα επικοινωνίας (τηλέφωνα, fax, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κλπ), στις 
εγκαταστάσεις του. Οι παραπάνω τρόποι επικοινωνίας θα είναι διαθέσιμοι, καθ΄όλη τη 
διάρκεια, που ο ανάδοχος θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής-επιφυλακής. Ο ανάδοχος, στο 
τηλεφωνικό κέντρο, θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής-επιφυλακής καθημερινά και τις επτά 
(7) ημέρες της εβδομάδας, περιλαμβανομένων των αργιών, από τις 8:00 π.μ έως 20:00 μ.μ. 
(12 ώρες). 

Η λειτουργία του εν λόγω τηλεφωνικού κέντρου θα εξυπηρετεί την άμεση επικοινωνία των 
υπαλλήλων της Υπηρεσίας με τον Ανάδοχο και την άμεση επέμβαση αυτού, για την 
περισυλλογή και απομάκρυνση των νεκρών ζώων, τα οποία εντοπίζονται, στο πλαίσιο τεχνικής 
αστυνόμευσης από αυτούς, επί του εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 
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Το τηλεφωνικό κέντρο θα μπορεί να δέχεται κλήσεις και από άλλες υπηρεσίες, όπως Τροχαία, 
Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ κλπ, καθώς επίσης και από πολίτες-διερχόμενους από το οδικό δίκτυο 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εντός Νομού Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση 
εντοπισμού νεκρών ζώων. 

 

Τρόπος συλλογής  

Σε περίπτωση, που στο πλαίσιο τεχνικής αστυνόμευσης, τεχνικοί υπάλληλοι της Υπηρεσίας 
εντοπίσουν κάποιο νεκρό ζώο επί του Εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, ενημερώνουν το τηλεφωνικό κέντρο έτσι ώστε ο ανάδοχος να προβεί στην 
αποκομιδή του. 

Σε περίπτωση που το τηλεφωνικό κέντρο δεχθεί κλήση από κάποια υπηρεσία, όπως Τροχαία, 
Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ κλπ ή από πολίτες, διερχόμενους από το Εθνικό οδικό δίκτυο 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την ύπαρξη νεκρού ζώου, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να προβεί στην αποκομιδή του. 

Το μέγιστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ανάδοχος υποχρεούται, για λόγους Δημοσίας 
υγείας, να προβεί στην αποκομιδή του νεκρού ζώου ανέρχεται στις τέσσερις (4) ώρες μετά την 
κλήση, εφόσον και μόνο η κλήση αυτή πραγματοποιηθεί εντός του προβλεπόμενου ωραρίου 
(08:00 π.μ. – 20:00 μ.μ.). 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εντοπίσει πρώτος κάποιο νεκρό ζώο, κατά την διάρκεια 
επέμβασης περισυλλογής νεκρού ζώου, που του έχει ζητηθεί, προβαίνει στην παραλαβή 
αυτού, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το τηλεφωνικό κέντρο για τον τόπο, την ώρα και το είδος 
του νεκρού ζώου που περισυνέλλεξε. 

Η αποκομιδή των νεκρών ζώων θα γίνεται με το κατάλληλο, εγκεκριμένο όχημα, με το 
κατάλληλο ειδικευμένο προσωπικό, με εμπειρία σε αντίστοιχα έργα αντιμετώπισης 
υγειονομικών κινδύνων, κατάλληλα εξοπλισμένο με τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας 
λόγω της σημασίας του έργου (ειδική φόρμα εργασίας, προστατευτικά γυαλιά, γαλότσες, ειδικές 
μάσκες) αλλά και με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού αποκομιδής ανά περίπτωση νεκρού 
ζώου. 

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής με FAX, email ή και SMS που του έχουν δηλωθεί. 
Μετά την αποκομιδή των νεκρών ζώων θα γίνεται καθαρισμός και απολύμανση της περιοχής 

ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στη δημόσια υγιεινή. 

Εν συνεχεία ο ανάδοχος, για τα νεκρά αδέσποτα ζώα που προκύπτουν και παραλαμβάνει, 
υποχρεούται όπως προβεί στην αποθήκευση των νεκρών ζώων στη μονάδα ενδιάμεσου 
χειρισμού ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 που διαθέτει και εν συνεχεία στην αποτέφρωση 
αυτών 

Για το έργο της διαχείρισης του συνόλου των νεκρών ζώων (άγρια αδέσποτα ζώα και ζώα 
συντροφιάς) επί του οδικού δικτύου της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης,  που αφορά 
η εκτέλεση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει 
κατάλληλα ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία αποκλειστικής χρήσεως (για την διαχείριση των 
ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1), κατάλληλα και εγκεκριμένα για τη συλλογή και 
μεταφορά προς τελική διάθεση των ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1. Οι τεχνικές 
προδιαγραφές των οχημάτων που υποχρεούται να διαθέσει ο ανάδοχος, θα πρέπει είναι ικανές 
για να εξασφαλίσουν στο μέγιστο βαθμό την ασφαλή και περιβαλλοντικά άρτια και νόμιμη 
εκτέλεση της διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε όχημα του αναδόχου, θα είναι εφοδιασμένο από σειρά 
τριπλότυπων εμπορικών εγγράφων, προδιατυπωμένων κατά τα οριζόμενα  στον 
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 142/2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 σε 
όλα τα στάδια συλλογής, μεταφοράς και τελικής διάθεσης. Η προμήθεια του αναφερόμενου 
έντυπου υλικού αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου ενώ η αναθέτουσα αρχή έχει την 
υποχρέωση της υπογραφής και σφράγισης των αναφερομένων εγγράφων. 
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Στο τέλος κάθε ημέρας, ο ανάδοχος θα συμπληρώνει υπογράφοντας και σφραγίζοντας τα 
εμπορικά έγγραφα για το εκάστοτε όχημα, για το σύνολο των νεκρών αδέσποτων, που τυχόν 
προκύπτουν και παραλαμβάνει σε καθημερινή βάση. 

Χώρος και Τρόπος διάθεσης  

Τα ζωικά υποπροϊόντα αφού συλλεχθούν από το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα ειδικά 
εγκεκριμένα οχήματα του αναδόχου, ο ανάδοχος υποχρεούται όπως προβεί στην μεταφορά 
κατευθείαν σε νόμιμη μονάδα αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 υψηλού 
δυναμικού ή στην αποθήκευση των ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 στη μονάδα 
ενδιάμεσου χειρισμού που διαθέτει και εν συνεχεία θα τα μεταφέρει τελικώς σε νόμιμη μονάδα 
αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 υψηλού δυναμικού. Ο τελικός μεταποιητής 
σφραγίζει και υπογράφει το εμπορικό έγγραφο, και αποστέλλει το πρωτότυπο και αντίγραφο 
στον μεταφορέα ενώ ο μεταφορέας παρέχει το πρωτότυπο στην Υπηρεσία. 

Επίσης τα εμπορικά έγγραφα θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ζυγολόγια που θα 
εκδίδονται αποκλειστικά από την νόμιμη μονάδα αποτέφρωσης.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι κάτοχος μονάδος αποτέφρωσης ή να διαθέτει σύμβαση 
συνεργασίας σε ισχύ, με μονάδα αποτέφρωσης, υψηλού δυναμικού, ζωικών υποπροϊόντων 
κατηγορίας 1 με τον αντίστοιχο  κωδικό έγκρισης από τη Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής, Διεύθυνση 
Κτηνιατρικής Δημοσίας Υγείας, Γραφείο Διαχείρισης Ζωικών Αποβλήτων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Ειδικότερα, στο χώρο της μονάδας αποτέφρωσης ο τελικός μεταποιητής κάθε φορά που 
παραλαμβάνει ζωικά υποπροϊόντα, είναι υποχρεωμένος είτε να τα αποθηκεύει σε χώρους 
προσωρινής αποθήκευσης, είτε να προβαίνει σε επί τόπου καταστροφή τους. Πιο αναλυτικά, οι 
χώροι προσωρινής αποθήκευσης πρέπει υποχρεωτικά να είναι υπό κατάψυξη, έτσι ώστε να 
αποφεύγονται τυχόν δυσοσμίες ή αρρώστιες που υπάρχει περίπτωση να προκύψουν κατά την 
εναπόθεση των ζωικών χύδην, στο εξωτερικό περιβάλλον. 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ο ανάδοχος μετά από κάθε εκφόρτωση υποχρεούται ως μεταφορέας να καθαρίζει και να 
απολυμαίνει το αποκλειστικής χρήσης όχημα που διαθέτει. Οι ενέργειες πλύσης και 
απολύμανσης καθορίζονται μέσω της βεβαίωσης απολύμανσης την οποία υπογράφει ο 
διαχειριστής της μονάδας απολύμανσης και παραμένει στον μεταφορέα (ανάδοχο). 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει δύο (2) κατ΄ ελάχιστον οχήματα αποκλειστικής χρήσεως, για 
τη συλλογή και μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 από το οδικό δίκτυο της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εντός Νομού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις, 
της με αριθμ.388/14087/04.02.2015 Εγκύκλιο του πρώην Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορά τη μεταφορά Ζωϊκών 
Υποπροϊόντων και Παράγωγων Προϊόντων. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση συντήρησης ή επισκευής των οχημάτων που θα 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, ο ανάδοχος  
υποχρεούται όπως προβαίνει σε άμεση αντικατάσταση τους με ιδίων τεχνικών προδιαγραφών 
οχημάτων, μηδενίζοντας με αυτόν τον τρόπο την οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση του 
συγκεκριμένου έργου. 

Τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για τη νόμιμη διαχείριση των ζωικών 
υποπροϊόντων από το εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Κεντρικής θα πρέπει να πληρούν και τα 
ακόλουθα: 

α) να φέρουν ψυκτικό μηχάνημα 

β) να φέρουν σύστημα που να εξασφαλίζει τη διατήρηση κατάλληλης θερμοκρασίας, καθ΄ όλη 
τη διάρκεια της μεταφοράς. 

γ) να φέρουν σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής της θερμοκρασίας. 
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Β. Εργασίες για την αποκομιδή και εν γένει τη διαχείριση των ογκωδών αποβλήτων, στο Εθνικό 
Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και των απορριμμάτων 
(μπαζοαπορριμμάτων) από τους κόμβους, αλλά και κατά μήκος και εκατέρωθεν της 
Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, καθώς και στην συνέχεια αυτής προς την Ε.Ο. 
Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών μέχρι και τον κόμβο Αεροδρομίου. 

Οι παραπάνω εργασίες περιλαμβάνουν τη φόρτωση χειρωνακτικά ή και με μηχανικά μέσα επί 
αυτοκινήτου, των ελαστικών και των ογκωδών αποβλήτων επί του Εθνικού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των μπαζοαπορριμμάτων, παρανόμως 
εναποτεθειμένων, από τους κόμβους, κατά μήκος και εκατέρωθεν της Περιφερειακής οδού 
Θεσσαλονίκης και του παράπλευρου οδικού δικτύου της, καθώς και σε συνέχεια αυτής προς 
την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών και του παράπλευρου οδικού δικτύου της μέχρι και τον 
κόμβο Αεροδρομίου, την μεταφορά τους και απόρριψη τους στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
του αναδόχου με σκοπό τη διαλογή και επεξεργασία τους. 

Η διαχείριση των ελαστικών  (κωδικός 16.01.03, του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων 
(ΕΚΑ)) περιλαμβάνει την μεταφορά τους σε αδειοδοτημένη μονάδα παραλαβής ελαστικών 

Η διαχείριση ογκωδών αποβλήτων (κωδικός 20.03.07, του Ευρωπαϊκού Καταλόγου 
Αποβλήτων (ΕΚΑ)) περιλαμβάνει διαλογή και επεξεργασία αυτών, ώστε να ανακτώνται όσα 
υλικά μπορούν να αξιοποιηθούν ως ανακυκλούμενα. Τα υπόλοιπα της επεξεργασίας θα 
τεμαχίζονται, προκειμένου τα εναπομείναντα υλικά να αποκτήσουν τις επιθυμητές διαστάσεις, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν. Επισημαίνεται ότι τουλάχιστον το 50%των 
ογκωδών αποβλήτων θα πρέπει να ανακυκλώνεται ή να αξιοποιείται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

Η διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων (κωδικό 17.01, 17.02,17.03, 17.04, 17.05, 17.06, 17.07, 
17.08, 17.09 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων(ΕΚΑ)) περιλαμβάνει: 

  α. τον διαχωρισμό από τα μπάζα των ογκωδών υλικών ή άλλων απορριμμάτων, που 
ενδεχόμενα εμπεριέχονται σ΄ αυτά, διαλογή και επεξεργασία αυτών (των ογκωδών υλικών), 
ώστε να ανακτώνται όσα υλικά μπορούν να αξιοποιηθούν ως ανακυκλούμενα. Τα υπόλοιπα 
της επεξεργασίας θα τεμαχίζονται, προκειμένου τα εναπομείναντα υλικά να αποκτήσουν τις 
επιθυμητές διαστάσεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν. 

 β. την ανακύκλωση των μπαζών (προϊόντα εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΑΕΕΚ)) που 
προέκυψαν από την αρχική διαλογή με σκοπό την αξιοποίησή τους, όπως προβλέπεται στην 
με αριθμ.36259/1757/Ε103 ΚΥΑ (ΦΕΚ1312 Β/24.08.2010), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για 
την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΕΚ)». 

Στις εργασίες περιλαμβάνεται επίσης και η φόρτωση με μηχανικά μέσα των υπολειμμάτων 
της επεξεργασίας των ογκωδών αποβλήτων, η μεταφορά τους με αυτοκίνητο, η απόρριψή 
τους στο πλησιέστερο Χ.Υ.Τ.Α. (συμπεριλαμβανομένου και του τέλους διάθεσης σε αυτό). 

Η αποκομιδή και η μεταφορά στον χώρο του Παρόχου, των ογκωδών αποβλήτων και των 
μπαζοαπορριμμάτων, θα γίνεται ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας. Η ζύγιση του φορτίου 
(ογκώδη απόβλητα και μπαζοαπορρίμματα), θα γίνεται στην εγκατάσταση του Παρόχου, 
παρουσία της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Τα μηχανικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τη φόρτωση και μεταφορά των ογκωδών 
αποβλήτων και μπαζοαπορριμμάτων θα πρέπει να φέρουν όλες τις νόμιμες άδειες (άδεια 
χρήσης μηχανήματος κ.α.), ενώ τα οχήματα μεταφοράς τις ειδικές προβλεπόμενες άδειες 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
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Ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να έχει στη 
διάθεσή του το ακόλουθο επιστημονικό και συντονιστικό προσωπικό, καθώς και το προσωπικό 
υποστήριξης:  

 Έναν Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανικό Περιβάλλοντος ή Χημικό Μηχανικό, υπεύθυνο για τη 
διαχείριση του συνόλου του έργου με τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα 
διαχείρισης νεκρών ζώων κατηγορίας 1, αλλά και σε διαχείριση ογκωδών αποβλήτων και 
απορριμμάτων.  

 Ένα (1) Μηχανολόγο Μηχανικό υπεύθυνο για την επίβλεψη και συντήρηση των ειδικών 
οχημάτων, αλλά και του υπολοίπων μηχανημάτων του υποψηφίου του αναδόχου με 
τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα διαχείρισης νεκρών ζώων κατηγορίας 1, 
αλλά και σε διαχείριση ογκωδών αποβλήτων και απορριμμάτων.  

 Ένα (1) Τεχνικό Ασφαλείας με τουλάχιστον  διετή (2) εμπειρία στη διαχείριση νεκρών ζώων 
κατηγορίας 1, αλλά και σε διαχείριση ογκωδών αποβλήτων και απορριμμάτων.  

 Ένα (1) Ιατρό Εργασίας με τουλάχιστον διετή (2) εμπειρία στη διαχείριση νεκρών ζώων 
κατηγορίας 1, αλλά και σε διαχείριση ογκωδών αποβλήτων και απορριμμάτων.  

Ο υπεύθυνος συντονιστής έχει την ευθύνη της συνεργασίας και επικοινωνίας με την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες  

 Προσωπικό υποστήριξης, το οποίο θα αποτελείται, εκτός από το προσωπικό υποστήριξης 
του τηλεφωνικού κέντρου, από τρείς (3) κατ΄ ελάχιστον οδηγούς οχημάτων, κατόχους 
διπλώματος σε ισχύ τουλάχιστον Γ’ Κατηγορίας, οι οποίοι υποχρεούνται να φέρουν και 
δίπλωμα ADR σε ισχύ, χειριστές μηχανημάτων έργων, καθώς και το κατάλληλο εργατικό 
προσωπικό. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :  
«Παροχή Υπηρεσιών συλλογής, αποκομιδής και 
διαχείρισης νεκρών αδέσποτων και άγριων ζώων 
(ζωϊκών υποπροϊόντων κατηγορίας 1), ογκωδών 
απορριμμάτωναπό το εθνικό οδικό δίκτυοκαι 
απορριμμάτων στου κόμβους της εσωτερικής 
περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης» 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΙΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 2018 
                          Κωδ. Έργου: 2131ΘΕΣ001ΙΔΠ17 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην 
περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται 
στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

  Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση 
των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 
παρόντος. 

  Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους 
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές 
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από 
τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και 
τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  
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 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών 
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις 
αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου 
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών 
(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις 
ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων 
που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) 
κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και 
χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού 
και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται 
για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, 
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

  Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή 
των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του 
απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι 
φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων 
προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση 
των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, 
τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του 
χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες 
Περιβαλλοντικούς όρους.  

  Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 
Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, 
αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 
συγκεκριμένου έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των 
μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 
πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι 
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δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους 
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) 
και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 
φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 
μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις 
οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν 
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών 
και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, 
οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως 
σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

  Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

 Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 
προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης 
των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης 
των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για 
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα 
είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου 
για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και 
υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις 
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο 
από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  
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(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, 
όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων 
εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή 
σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη 
σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση 
της κυκλοφορίας κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω 
προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την 
πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται 
για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του 
εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, 
οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και 
εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας 
υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο 
χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές 
μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με 
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, 
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί 
δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 
ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή 
τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση 
των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών 
που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε 
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα 
συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 
εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την 
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο 
αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις 
για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση 
των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων 
μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση 
των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και 
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
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1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του 
Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του 
Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των 
οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης 
των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών 
(καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, 
κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική 
διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 
εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης 
των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, 
τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, 
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, 
την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας 
των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, 
αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία 
επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 
μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή 
άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 
(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι 
οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το 
κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης 
του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης 
φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού 
των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 
περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με 
τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 
αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής 
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου 
χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να 
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση 
ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες 
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, 
τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει 
τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των 
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση 
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και 
αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η 
διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για 
προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, 
με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν 
περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 
αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 
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(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 
κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι 
παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως 
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες 
αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών 
τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες 
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό 
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του 
χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο 
ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

DN / DM 

 όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

  DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο 
παρόν Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής 
πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 
χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το 
λόγο:  

DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής 
ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της 
χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

ΒN / 240 

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιμολογίου. 

 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση 
η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε 
ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους 
του παρόντος. 

 

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της 
αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής 
μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
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Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, 
με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21 

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19 

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21 

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22 

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20 

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές 

0,03 

 

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των 
άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα 
(m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 
προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, 
όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΔΟ), 
προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με 
βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη 
αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)  - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ 440 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΤΕΠ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  
(ΟΔΟ) ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
(ΥΔΡ) ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΡΓΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚ) ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΠΡΣ) 

ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 

 Η υπ. αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: «Έγκριση 

τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική 

εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια έργα» (ΦΕΚ 2221Β΄/30-7-2012) – ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-10-2013 

καθώς και όσες εκ των Π.Τ.Π. αναφέρονται στα οικεία άρθρα του εγκεκριμένου Τιμολογίου 

και δεν περιλαμβάνονται στις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.). 

 Η Εγκύκλιος 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014 (ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ) με θέμα : 

«Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών:…». 

 Η Εγκύκλιος 26/ΔΚΠ/οικ./154/11-12-2014 (ΑΔΑ:667Ζ1-ΚΦ7) με θέμα : «Αναστολή 

της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:…». 

 Η Εγκύκλιος 17/ΔΚΠ/οικ./1322/07-09-2016 (ΑΔΑ:75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) με θέμα : 

«Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ)». 
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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΖΩΙΚΩΝ 
ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1, ΠΡΟΣ ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

Η εργασία περιλαμβάνει την περισυλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και αποτέφρωση ζωϊκών 
υποπροϊόντων κατηγορίας 1, από το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
εντός Νομού Θεσσαλονίκης, προς νόμιμη μονάδα αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας. 

Τα ζωικά υποπροϊόντα που χρήζουν διαχείρισης και συνήθως είναι υποπροϊόντα κατηγορίας 1 
αφορούν στα νεκρά ζώα συντροφιάς αδέσποτα και δεσποζόμενα (σκυλιά, γάτες, κ.α.) καθώς και 
πλήθος άλλων νεκρών ζώων άγριων και μη, όπως αγριογούρουνα, τρωκτικά, πτηνά, κ.α. 

Το οδικό δίκτυο στο οποίο ο ανάδοχος θα προβαίνει στην αποκομιδή των νεκρών ζώων είναι το 
κάτωθι : 

 Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και παράπλευρο δίκτυο αυτής. 
 Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών έως όρια Νομού Χαλκιδικής και παράπλευρο δίκτυο αυτής 
 Ε.Ο. 67 Θεσσαλονίκη-αεροδρόμιο «Μακεδονία», τμήμα Α/Κ με Περιφερειακή Οδό 

Θεσσαλονίκη-ισόπεδος κόμβος «Πράσινα Φανάρια»-Αεροδρόμιο (γέφυρα Ανθεμούντα). 
 Συνδετήρια οδός μεταξύ Ε.Ο.67 Θεσσαλονίκη-Αεροδρόμιο «Μακεδονία» και Ε.Ο. 

Θεσσαλονίκη-Νέα Μουδανιά (Προφήτης Ηλίας). 
 Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Βασιλικών έως όρια Ν. Χαλκιδικής. 
 Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκη ς–Έδεσσα, έως όρια Ν. Πέλλας 
 Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, τμήμα Ν. Χαλκηδόνα-όρια Ν. Ημαθίας. 
 Ενωτική οδός Σίνδου (από Α/Κ με Ε.Ο. 1Αθήνα-Θεσσαλονίκη έως Βιομηχανική περιοχή 

Σίνδου. 
 Π.Ε.Ο.1 Γέφυρα –Καστανάς-Εύζωνοι έως όρια Ν.Κιλκίς 
 Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κόμβος Ν.Σάντας έως όρια Ν.Κιλκίς. 
 Π..Ε.Ο. 65 Θεσσαλονίκης-Κόμβος Ν.Σάντας έως όρια Ν.Κιλκίς. 
 Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Σερρών, τμήμα Λητή έως συμβολή Π.Ε.Ο. Σερρών 
 Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Σερρών 
 Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκης έως όρια Νομού Καβάλας, τμήμα από στρατόπεδο Παύλου Μελά έως 

έως ανισόπεδο κόμβο με εξωτερική Περιφερειακή οδό (κόμβος Κ4) και τμήμα από Δερβένι –
Απολλωνία-Ασπροβάλτα-Όρια Νομού Καβάλας. 

 

Κατ΄ εντολή της Υπηρεσίας, εφόσον προκύψει ανάγκη, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην 
περισυλλογή και διαχείριση νεκρών αδέσποτων και άγριων ζώων (ζωϊκών υποπροϊόντων 
κατηγορίας 1 και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο εντός Νομού Θεσσαλονίκης. 

 

Για το έργο της διαχείρισης του συνόλου των νεκρών ζώων επί του οδικού δικτύου της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εντός Νομού Θεσσαλονίκης, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
χρησιμοποιήσει κατάλληλα ιδιόκτητα οχήματα αποκλειστικής χρήσεως (για την διαχείριση των 
ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1), κατάλληλα και εγκεκριμένα για τη συλλογή και μεταφορά 
προς τελική διάθεση (αποτέφρωση) των ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1. Οι τεχνικές 
προδιαγραφές των οχημάτων που υποχρεούται να διαθέσει ο ανάδοχος, θα πρέπει είναι ικανές για 
να εξασφαλίσουν στο μέγιστο βαθμό την ασφαλή και περιβαλλοντικά άρτια και νόμιμη εκτέλεση της 
διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων. Το προσωπικό θα πρέπει να έχει εμπειρία σε αντίστοιχα 
έργα αντιμετώπισης υγειονομικών κινδύνων, να είναι κατάλληλα εξοπλισμένο με τα απαραίτητα 
ατομικά μέσα προστασίας λόγω της σημασίας της εργασίας (ειδική φόρμα εργασίας, 
προστατευτικά γυαλιά, γαλότσες, ειδικές μάσκες) αλλά και τον κατάλληλο εξοπλισμό αποκομιδής 
ανά περίπτωση νεκρού ζώου. 
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Μετά τη συλλογή θα γίνεται καθαρισμός και απολύμανση της περιοχής ώστε να μην υπάρχει 
κίνδυνος δημόσιας υγείας. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ   (Αριθμητικά)  : 100,00 
             (Ολογράφως): Εκατό 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ,ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΠΑΖΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 

 

Η εργασία περιλαμβάνει τη φόρτωση χειρωνακτικά ή και με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου 
των ελαστικών, των ογκωδών αποβλήτων, παρανόμως εναποτεθειμένων, από το Εθνικό Οδικό 
Δίκτυο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εντός Νομού Θεσσαλονίκης και των απορριμμάτων 
(μπαζοαπορριμμάτων), παρανόμως εναποτεθειμένων, από τους κόμβους, κατά μήκος και 
εκατέρωθεν της Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης και του παράπλευρου οδικού δικτύου της, 
καθώς και σε συνέχεια αυτής προς την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών και του παράπλευρου 
οδικού δικτύου της μέχρι και τον κόμβο Αεροδρομίου, παρανόμως εναποτεθειμένων, την μεταφορά 
τους και απόρριψη τους στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του αναδόχου με σκοπό τη διαλογή και 
επεξεργασία τους. 

 Το οδικό δίκτυο στο οποίο ο ανάδοχος θα εκτελεί τις παραπάνω εργασίες είναι το κάτωθι : 

 Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και παράπλευρο δίκτυο αυτής. 
 Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών έως όρια Νομού Χαλκιδικής και παράπλευρο δίκτυο αυτής 
 Ε.Ο. 67 Θεσσαλονίκη-αεροδρόμιο «Μακεδονία», τμήμα Α/Κ με Περιφερειακή Οδό 

Θεσσαλονίκη-ισόπεδος κόμβος «Πράσινα Φανάρια»-Αεροδρόμιο (γέφυρα Ανθεμούντα). 
 Συνδετήρια οδός μεταξύ Ε.Ο.67 Θεσσαλονίκη-Αεροδρόμιο «Μακεδονία» και Ε.Ο. 

Θεσσαλονίκη-Νέα Μουδανιά (Προφήτης Ηλίας). 
 Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Βασιλικών έως όρια Ν. Χαλκιδικής. 
 Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκη ς–Έδεσσα, έως όρια Ν. Πέλλας 
 Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, τμήμα Ν. Χαλκηδόνα-όρια Ν. Ημαθίας. 
 Ενωτική οδός Σίνδου (από Α/Κ με Ε.Ο. 1Αθήνα-Θεσσαλονίκη έως Βιομηχανική περιοχή 

Σίνδου. 
 Π.Ε.Ο.1 Γέφυρα –Καστανάς-Εύζωνοι έως όρια Ν.Κιλκίς 
 Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κόμβος Ν.Σάντας έως όρια Ν.Κιλκίς. 
 Π..Ε.Ο. 65 Θεσσαλονίκης-Κόμβος Ν.Σάντας έως όρια Ν.Κιλκίς. 
 Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Σερρών, τμήμα Λητή έως συμβολή Π.Ε.Ο. Σερρών 
 Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Σερρών.  
 Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκης έως όρια Νομού Καβάλας, τμήμα από στρατόπεδο Παύλου Μελά έως 

έως ανισόπεδο κόμβο με εξωτερική Περιφερειακή οδό (κόμβος Κ4) και τμήμα από Δερβένι –
Απολλωνία-Ασπροβάλτα-Όρια Νομού Καβάλας. 

 

 Η διαχείριση ελαστικών περιλαμβάνει την μεταφορά τους σε αδειοδοτημένη μονάδα 
παραλαβής ελαστικών για την περαιτέρω επεξεργασία τους. 

 Η διαχείριση ογκωδών αποβλήτων περιλαμβάνει διαλογή και επεξεργασία αυτών, ώστε να 
ανακτώνται όσα υλικά μπορούν να αξιοποιηθούν ως ανακυκλούμενα. Τα υπόλοιπα της 
επεξεργασίας θα τεμαχίζονται, προκειμένου τα εναπομείναντα υλικά να αποκτήσουν τις επιθυμητές 
διαστάσεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν. Επισημαίνεται ότι τουλάχιστον το 50% 
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των ογκωδών αποβλήτων θα πρέπει να ανακυκλώνεται ή να αξιοποιείται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

 Η διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων περιλαμβάνει: 

α. τον διαχωρισμό από τα μπάζα των ογκωδών υλικών ή άλλων απορριμμάτων, που ενδεχόμενα 
εμπεριέχονται σ΄ αυτά, διαλογή και επεξεργασία αυτών (των ογκωδών υλικών), ώστε να 
ανακτώνται όσα υλικά μπορούν να αξιοποιηθούν ως ανακυκλούμενα. Τα υπόλοιπα της 
επεξεργασίας θα τεμαχίζονται, προκειμένου τα εναπομείναντα υλικά να αποκτήσουν τις 
επιθυμητές διαστάσεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν. 

β. την ανακύκλωση των μπαζών (προϊόντα εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΑΕΕΚ)) που 
προέκυψαν από την αρχική διαλογή με σκοπό την αξιοποίησή τους, όπως προβλέπεται στην 
με αριθμ.36259/1757/Ε103 ΚΥΑ (ΦΕΚ1312 Β/24.08.2010), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για 
την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΕΚ)». 

 

 Στην εργασία περιλαμβάνεται επίσης και η φόρτωση με μηχανικά μέσα των υπολειμμάτων 
της επεξεργασίας των ογκωδών αποβλήτων, η μεταφορά τους με αυτοκίνητο, η απόρριψή τους 
στο πλησιέστερο Χ.Υ.Τ.Υ. (συμπεριλαμβανομένου και του τέλους διάθεσης σε αυτό). 

 

 

Τιμή ανά τόνο (tn) 
ΕΥΡΩ   (Αριθμητικά)  : 35,00 
             (Ολογράφως): Τριάντα Πέντε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ   

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ    

 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ     
 ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    

"Παροχή υπηρεσιών συλλγής, αποκομοδής και διαχείρισης 
νεκρών αδέσποτων και άγριων ζώων (ζωϊκών 
υποπροϊόντωνκατηγορίας1), ογκωδών απορριμμάτων από το 
εθνικό οδικό δίκτυο και απορριμμάτων στους κόμβους τηες 
εσωτερικής πριφερειακής οδύ Θεσσαλονίκης" 

 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ      
  ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.000,00€ (με Φ.Π.Α.)  
       
   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ 2018 

     Κωδ. Έργου:2131ΘΕΣ001ΙΔΠ17  
       

  

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ-
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   

       
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΙΜ0ΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΟΛΙΚΗ 

1 
Συλλογή, αποκομιδή και διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων 
κατηγορίας 1 προς νόμιμη μονάδα αποτέφρωσης ζωικών 
υποπροϊόντων 

1 τεμάχιο 200,00 100 20.000,00 

2 
Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά ελαστικών, ογκωδών 
αποβλήτων και μπαζοαπορριμάτων με μηχανικά μέσα και 
διαχείρισή τους. 

2 tn 1.110,59 35 38.870,65 

          ΑΘΡΟΙΣΜΑ  58.870,65 
     Φ. Π. Α. 24 % 14.128,96 
     ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,39 

     Γ Ε Ν Ι Κ Ο    Σ Υ Ν Ο Λ Ο 73.000,00 
 

 





Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) 

(Π.Δ. 305/96 άρθρο 3 παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) 

 

ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ 
1.  Είδος του έργου και χρήση αυτού 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Παροχή Υπηρεσιών συλλογής, αποκομιδής και διαχείρισης 

νεκρών αδέσποτων και άγριων ζώων (ζωϊκών υποπροϊόντων κατηγορίας 1), ογκωδών 

απορριμμάτων από το εθνικό οδικό δίκτυο και απορριμμάτων στου κόμβους της εσωτερικής 

περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης. 

Η παρούσα παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών 

Δαπανών από Ιδίους Πόρους (απόφαση 5/2018 με θέμα: «Έγκριση για την Κατάρτιση 

Προγραμμάτων επενδυτικών δαπανών έτους 2018 …….», με ΑΔΑ:ΩΠ1Η7ΛΛ-ΤΜΞ / αριθμ. ενάρ. 

έργου 2131ΘΕΣ001ΙΔΠ17. 

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός (προϋπολογισθείσα δαπάνη) είναι 73.000,00 ευρώ. 

 

2. Σύντομη περιγραφή του έργου 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών για την συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση 

ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, από το Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, εντός Νομού Θεσσαλονίκης, προς νόμιμη μονάδα αποτέφρωσης ζωικών 

υποπροϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας. Επίσης 

αντικείμενο της σύμβασης είναι και η αποκομιδή και εν γένει η διαχείριση των ογκωδών 

αποβλήτων από το Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εντός Νομού 

Θεσσαλονίκης, καθώς και των απορριμμάτων (μπαζοαπορριμμάτων) από τους κόμβους, αλλά και 

κατά μήκος και εκατέρωθεν της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, καθώς και στην συνέχεια 

αυτής προς την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών μέχρι και τον κόμβο Αεροδρομίου. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) 77400000-4: Ζωολογικές Υπηρεσίες και 90500000-2: Υπηρεσίες 

σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα και συμπληρωματικών (CPV) 90512000-9: Υπηρεσίες 

μεταφοράς απορριμμάτων, 90513000-6: Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων 

απορριμμάτων και αποβλήτων και 90513300-9: Υπηρεσίες αποτέφρωσης απορριμμάτων. 

3. Ακριβής Διεύθυνση του έργου 
Η εν λόγω σύμβαση αφορά υπηρεσίες που θα παρασχεθούν σε όλο το εθνικό οδικό 

δίκτυο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εντός του Νομού Θεσσαλονίκης. 

 

4. Αριθμός σύμβασης 
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Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις ……/……/20…. και η ημερομηνία αυτή αποτελεί την 
έναρξη των εργασιών 
5. Κύριος του έργου - Προϊστάμενη Αρχή - Διευθύνουσα Υπηρεσία 
 

Κύριος του έργου:            Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Προϊσταμένη Αρχή :         Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ. 
Διευθύνουσα Υπηρεσία : Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων 
 

6.  Συντάκτης του Σ.Α.Υ. 
      …………………………………. …………………………………… 
7. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου 

 

Περιλαμβάνει ενδεικτικά:  

 Υπηρεσίες για την συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 
1, από το Εθνικό Οδικό Δίκτυο του Νομού Θεσσαλονίκης, προς νόμιμη μονάδα 
αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων. 

 Υπηρεσίες για την αποκομιδή και εν γένει η διαχείριση των ελαστικών και των ογκωδών 
αποβλήτων από το Εθνικό Οδικό Δίκτυο του Νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και των 
απορριμμάτων (μπαζοαπορριμμάτων) από τους κόμβους, αλλά και κατά μήκος και 
εκατέρωθεν της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, καθώς και στην συνέχεια αυτής προς 
την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών μέχρι και τον κόμβο Αεροδρομίου. 

 

 

Συγχρόνως με την πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει 

να υποβάλει μελέτη εργοταξιακής σήμανσης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό 

δίκτυο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εντός Νομού Θεσσαλονίκης με σχέδια προσωρινής 

εργοταξιακής σήμανσης προσαρμοσμένα στην ισχύουσα Τεχνική Προδιαγραφή «Σήμανση 

εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών» (Φ.Ε.Κ. 946 Β/9.7.2003) και 

τη ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ 905/Β/20-05-2011) που εγκρίνει τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης 

Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ) καθώς και στη με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ/220/15−01−2015 

Εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ «Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο 

της χώρας−Εφαρμογή των διατάξεων του αριθ. 52 του Ν.2696/1999 (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με το αριθ. 48 του Ν.4313/2014». 

Η σήμανση είναι δυνατόν να εμπλουτιστεί από την Υπηρεσία ή την Διεύθυνση Τροχαίας 

Θεσσαλονίκης σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής 

τεχνικής λόγω του υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου της περιοχής κατά τη διάρκεια παροχής των 

υπηρεσιών. 
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ΤΜΗΜΑ Β:  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

Επισυνάπτονται πίνακες σε κάθε χωριστή φάση εργασίας όπου συντίθεται οριζόντια από 
προγραμματισμένους κινδύνους, τις πηγές τους και τον χαρακτηρισμό κινδύνου. Οι αριθμοί 1,2,3 
αποδίδονται ως εξής: 
Αριθμός 1: χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 

· Η πηγή του κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο 

· Δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων. 

· Ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη 
Αριθμός 3: χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 

· Η πηγή του κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση εργασίας. 

· Οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων 
καταστάσεων. 

Αριθμός  2: χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως ενδιάμεσες των 1 και 3 περιπτώσεις. 

 
ΤΜΗΜΑ Γ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Επισυνάπτονται πίνακες τόσο με τα προβλεπόμενα από τη Νομοθεσία μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν όσο και με συμπληρωματικά ή ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους 
για όλες τις πηγές κινδύνου που είναι επισημασμένοι στον Πίνακα του τμήματος (Β). 

 

ΤΜΗΜΑ Δ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας 

Λόγω της φύσης του έργου δεν χρειάζονται δίοδοι προσπέλασης και πρόσβασης 
2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων 

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα ρυθμίζεται από σημαιοφόρους. 
3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού 

Δεν υπάρχει βασικός μηχανικός εξοπλισμός προς εγκατάσταση 
4. Χώροι αποθήκευσης 

Λόγω της φύσης του έργου δεν απαιτούνται χώροι αποθήκευσης υλικών. 
5. Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών 

Υπάρχουν άχρηστα και επικίνδυνα υλικά προς αποκομιδή 

Η αποκομιδή των νεκρών ζώων, αλλά και η φορτοεκφόρτωση , μεταφορά των ογκωδών 
αποβλήτων  με το κατάλληλο ειδικευμένο προσωπικό, με εμπειρία σε αντίστοιχα έργα 
αντιμετώπισης υγειονομικών κινδύνων, κατάλληλα εξοπλισμένο με τα απαραίτητα ατομικά 
μέσα προστασίας λόγω της σημασίας του έργου (ειδική φόρμα εργασίας, προστατευτικά 
γυαλιά, γαλότσες, ειδικές μάσκες) αλλά και με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού για την 
παροχή των εκτελούμενων υπηρεσιών 

 
6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών 

Κινητό γραφείο εργοταξίου 
7. Άλλα σημεία χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζομένων 
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Κρίνεται απαραίτητο να υπάρχουν ειδικοί χώροι ή ζώνες για την ασφάλεια και την υγεία των 
εργαζομένων, λόγω της φύσης της εργασιών που εκτελούνται, ειδικότερα στις δύσκολες 
καιρικές συνθήκες (κρύο ή καύσωνας) απαιτείται να προβλεφθεί «κινητός» χώρος διαλλείματος 
(π.χ. μικρό όχημα, λεωφορείο). 





ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Σελίδα 126 από142 

ΤΜΗΜΑ Ε: ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
1. Μεταφορά υλικών 

Όπου μεταφέρονται υλικά και εξοπλισμός, θα φορτώνονται και θα ασφαλίζονται κατά τρόπο ώστε 
να αποφεύγεται η οποιαδήποτε κίνηση του φορτίου, δημιουργώντας κίνδυνο για τους 
εργαζομένους. Τα μέσα πρόσδεσης του φορτίου θα είναι ικανά να επιτρέπουν τη μετατόπιση του 
φορτίου σε σχέση με τον μεταφορέα υπό συνθήκες φρεναρίσματος ή έκτακτης ανάγκης. Όπου ένα 
φορτίο μεταφέρεται με τη βοήθεια ανυψωτικού οχήματος, το φορτίο δε θα εξέχει απόσταση 
μεγαλύτερη από το μισό του ύψους του από τη βάση του οχήματος και την πίσω έδραση του 

 
2. Έλεγχος κυκλοφορίας 

9. Θα υπάρχει έλεγχος της κυκλοφορίας όπου η ακανόνιστη κίνηση οχημάτων αποτελεί 
κίνδυνο για τους εργαζομένους. Αυτό συμπεριλαμβάνει οχήματα τροχαίας, σηματοδότες, 
πινακίδες, κώνους, φράγματα, παρακάμψεις, ρυθμίσεις κυκλοφορίας ή άλλες τεχνικές ή όργανα 
σύμφωνα με τις περιστάσεις 

10. Φράγματα, κώνοι ή άλλα εξαρτήματα θα τοποθετούνται σε κανονικά διαστήματα στην 
άμεση περιοχή των εργασιών και σε θέση τέτοια ώστε να δίνουν επαρκή προειδοποίηση στους 
οδηγούς για να αποφεύγεται η ανάγκη απότομου φρεναρίσματος. Εργασίες ή εξοπλισμός που 
βρίσκονται στο δρόμο θα προστατεύονται με κατάλληλες πινακίδες, φώτα, φράγματα, ρυθμίσεις 
κυκλοφορίας ή άλλους τρόπους. Τα όργανα ελέγχου θα τίθενται σε λειτουργία πριν την έναρξη 
των εργασιών και θα απομακρύνονται όταν δεν υπάρχει ανάγκη προστασίας 

11. Οι εργαζόμενοι ως ρυθμιστές κυκλοφορίας θα ασχολούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις 

12. Όταν απαιτείται να περάσουν αυτοκίνητα σε περιοχές όπου υπάρχουν οχήματα εργασίας ή 
εξοπλισμός που ίσως φράζουν μερικώς ή ολικώς τον δρόμο 

13. Όταν υπάρχει ανάγκη μονοδρόμησης στην περιοχή κατασκευής, όπου οι όγκοι 
κυκλοφορίας είναι μεγάλοι, ή ταχύτητες προσέγγισης είναι μεγάλες και δεν χρησιμοποιείται 
σύστημα σηματοδότησης 

14. Όταν δεν μπορεί να γίνει συντονισμός της κυκλοφορίας με το υπάρχον σύστημα 
κυκλοφορίας, όταν δεν επαρκεί το υπάρχον σύστημα σηματοδότησης για τη ρύθμιση της 
κυκλοφορίας ή όταν υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου ή κατασκευές 
προεξέχουν και παρεμποδίζουν την κυκλοφορία 

15. Όταν εργαζόμενοι ή εξοπλισμός απασχολούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας σε οποιαδήποτε 
θέση όπου επερχόμενα οχήματα δεν έχουν επαρκή προειδοποίηση 

16. Σε περιοχές μεγάλων ταχυτήτων και όγκου κυκλοφορίας, όπου απαιτείται προσωρινή 
προστασία εφόσον όργανα ρύθμισης κυκλοφορίας ανεγείρονται ή αφαιρούνται 

17. Για προστασία έκτακτης ανάγκης, όπου άλλα όργανα ρύθμισης   κυκλοφορίας δεν είναι 
άμεσα διαθέσιμα 

18. Σε κάθε περίπτωση όπου δεν παρέχεται επαρκής προστασία σε εργαζόμενους, εξοπλισμό 
και κυκλοφορία μέσω άλλων τρόπων ρύθμισης κυκλοφορίας 

7. Κάθε ρυθμιστής κυκλοφορίας θα είναι εφοδιασμένος και θα χρησιμοποιεί 

 κατάλληλη ένδυση με φωσφορίζουσα ταινία 

 κράνος με φωσφορίζουσα ταινία 

 τρόπο επικοινωνίας με άλλους ρυθμιστές κυκλοφορίας της ομάδας όπου δεν είναι ορατοί 
μεταξύ τους 

 φακό κατά τη διάρκεια της νύχτας





Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

 

 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Εργασίες για την συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, 
από το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εντός Νομού 
Θεσσαλονίκης, προς νόμιμη μονάδα αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας. 

2. Εργασίες για την αποκομιδή και εν γένει τη διαχείριση των ογκωδών αποβλήτων, στο 
Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και των απορριμμάτων 
(μπαζοαπορριμμάτων) από τους κόμβους, αλλά και κατά μήκος και εκατέρωθεν της 
Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, καθώς και στην συνέχεια αυτής προς την Ε.Ο. 
Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών μέχρι και τον κόμβο Αεροδρομίου 

 
    Φάση 1η Φάση 2η 

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ.1.1 Φ.2.1 

01000. Αστοχίες εδάφους     

01101 Κατολίσθηση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης   

01102 Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας   

01103 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός   

01104 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία   

01105 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις   

01100. Φυσικά πρανή 

01106 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός   

01201 Κατάρρευση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης   

01202 Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας   

01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση   

01204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός   

01205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία   

01206 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις   

01200. Τεχνητά πρανή  
& Εκσκαφές 

01207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός   

01301 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα   01300. Υπόγειες 
εκσκαφές 

01302 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανεπαρκής υποστύλωση   





ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

  Σελίδα 128 από142 

01303 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Καθυστερημένη υποστύλωση   

01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής   

01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές   

01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή   

01403 Διάνοιξη υπόγειου έργου     

01404 Ερπυσμός   

01405 Γεωλογικές/γεωχημικές μεταβολές   

01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα   

01407 Υποσκαφή/απόπλυση   

01408 Στατική επιφόρτιση   

01409 Δυναμική καταπόνηση - φυσική αιτία     

01400. Καθιζήσεις 

01410 Δυναμική καταπόνηση - ανθρωπογενής αιτία     

01501       

01502       

01500. Άλλη πηγή 

01503       

   Φάση 1η Φάση 2η 

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ.1.1 Φ.2.1 

02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό     

02101 Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος 1 3 

02102 Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων 1 3 

02103 Συγκρούσεις οχήματος-σταθερού εμποδίου 2 3 

02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-οχήματος  3 

02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού εμποδίου  3 

02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων  3 

02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση  3 

02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία   

02100. Κίνηση οχημάτων 
και μηχανημάτων 

02109 Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασμός  1 

02201 Ασταθής έδραση  3 

02202 Υποχώρηση εδάφους-δαπέδου  3 

02200. Ανατροπή 
οχημάτων και 
μηχανημάτων 

02203 Έκκεντρη φόρτωση  3 
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02204 Εργασία σε πρανές  3 

02205 Υπερφόρτωση  3 

02206 Μεγάλες ταχύτητες  3 

02301 Στενότητα χώρου  3 

02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης  3 

02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-πτώσεις  3 

02304 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-παγιδεύσεις μελών  3 

02300. Μηχανήματα με 
κινητά μέρη 

02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα και τμήματά τους  3 

02401 Βλάβη εργαλείων   

02402 Αεροσυμπιεστές   

02400. Εργαλεία χειρός 

02403      

02501      

02502      

02500. Άλλη πηγή 

02503      

 

 
  Φάση 1η Φάση 2η 

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ.1.1 Φ.2.1 

03000. Πτώσεις από ύψος     

03101 Κατεδαφίσεις     

03102 Κενά τοίχων     

03103 Κλιμακοστάσια     

03100. Οικοδομές 
Κτίσματα 

03104 Εργασία σε στέγες     

03201 Κενά δαπέδων     

03202 Πέρατα δαπέδων     

03203 Επικλινή δάπεδα     

03204 Ολισθηρά δάπεδα     

03205 Ανώμαλα δάπεδα     

03206 Αστοχία υλικού δαπέδου     

03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες     

03200. Δάπεδα εργασίας 
προσπελάσεις 

03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες     
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03209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης     

03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού     

03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση     

03301 Κενά ικριωμάτων     

03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης     

03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης     

03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος     

03300. Ικριώματα 

03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση     

03401       03400. Τάφροι/φρέατα 

03402       

03501 Φορητές κλίμακες   

03502       

03500. Άλλη πηγή 

03503       

    Φάση 1η Φάση 2η 

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ.1.1 Φ.2.1 

04000. Εκρήξεις-Εκτοξευόμενα υλικά-θραύσματα     

04101 Ανατινάξεις βράχων     

04102 Ανατινάξεις κατασκευών     

04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων     

04104 Αποθήκες εκρηκτικών     

04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών     

04100. Εκρηκτικά 
Ανατινάξεις 

04106 Διαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων και μειγμάτων     

04201 Φιάλες ασετυλίνης/οξυγόνου     

04202 Υγραέριο     

04203 Υγρό άζωτο     

04204 Αέριο πόλης      

04205 Πεπιεσμένος αέρας     

04207 Δίκτυα ύδρευσης     

04200. Δοχεία και δίκτυα 
υπό πίεση 

04208 Ελαιοδοχεία/υδραυλικά συστήματα     

04300. Αστοχία υλικών 04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη     





ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

  Σελίδα 131 από142 

04302 Προεντάσεις οπλισμού-αγκυρίων     

04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων     

04304 Συρματόσχοινα   

04305 Εξολκεύσεις   

υπό ένταση 

04306 Λαξεύσεις/τεμαχισμός λίθων   

04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα   

04402 Αμμοβολές   

04400. Εκτοξευόμενα 
υλικά 

04403 Τροχίσεις-λειάνσεις   

04501     

04502       

04500. Άλλη πηγή 

04503       

   Φάση 1η Φάση 2η 

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ.1.1 Φ.2.1 

05000. Πτώσεις-μετατοπίσεις υλικών & αντικειμένων     

05101 Αστοχία. Γήρανση     

05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση     

05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση     

05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση     

05105 Κατεδάφιση      

05100. Κτίσματα φέρων 
οργανισμός 

05106 Κατεδάφιση παρακειμένων     

05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων     

05202 Διαστολή-συστολή υλικών     

05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων     

05204 Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα     

05206 Φυσική δυναμική καταπόνηση     

05207 Κατεδάφιση     

05200. Οικοδομικά 
στοιχεία 

05208 Αρμολόγηση/απαρμολόγηση προκατ. Στοιχείων     

05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια 1 1 

05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη 1 1 

05300. Μεταφερόμενα 
υλικά-Εκφορτώσεις 

05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση 1 1 
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05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση 1 1 

05305 Ατελής/έκκεντρη φόρτωση 1 1 

05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου 1 1 

05307 Πρόσκρουση φορτίου 1 1 

05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους 1 1 

05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων 1 1 

05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση 1 1 

05311 Εργασία κάτω από σιλό     

05401 Υπερστοίβαση 1 1 

05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού 1 1 

05400. Στοιβαγμένα 
υλικά 

05403 Ανορθολογική απόληψη 1 1 

05501       

05502       

05500. Άλλη πηγή 

05503       

    Φάση 1η Φάση 2η 

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ.1.1 Φ.2.1 

06000. Πυρκαγιές     

06101 Έκλυση/διαφυγή εύφλεκτων αερίων     

06102 Δεξαμενές/αντλίες καυσίμων     

06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. Εύφλεκτα   

06104 Ασφαλτοστρώσεις/χρήση πίσσας   

06105 Αυτανάφλεξη-εδαφικά υλικά   

06106 Αυτανάφλεξη-απορρίμματα   

06100. Εύφλεκτα υλικά 

06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία   

06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση   

06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση   

06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση   

06200. Σπινθήρες & 
βραχυκυκλώματα 

06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα   

06301 Χρήση φλόγας-οξυγονοκολλήσεις   06300. Υψηλές 
θερμοκρασίες 

06302 Χρήση φλόγας-κασσιτεροκολλήσεις   





ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

  Σελίδα 133 από142 

06303 Χρήση φλόγας-χυτεύσεις   

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις   

06305 Πυρακτώσεις υλικών     

06401       

06402       

06400. Άλλη πηγή 

06403       

    Φάση 1η Φάση 2η 

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ.1.1 Φ.2.1 

07000. Ηλεκτροπληξία     

07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα   

07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα   

07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα   

07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα   

07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου   

07100. Δίκτυα 
εγκαταστάσεις 

07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία   

 07107 Εγκατάσταση καλωδίων   

 07108 Συναρμολόγηση ιστών    

 07109 Εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα   

 07110 Συνδέσεις στα ηλεκτρολογικά μέρη   

    07111 Δοκιμές λειτουργίας του δικτύου   

07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα   07200. Εργαλεία 
μηχανήματα 

07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 2 2 

07301       

07302       

07300. Άλλη πηγή 

07303       

08000. Πνιγμός/Ασφυξία     

08101 Υποβρύχιες εργασίες     

08102 Εργασίες εν πλώ-πτώση     

08103 Βύθιση/ανατροπή πλωτού μέσου     

08100. Νερό 

08104 Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Πτώση     
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08105 Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχανήματος     

08106 Υπαίθριες λεκάνες/δεξαμενές. Πτώση     

08107 Υπαίθριες λεκάνες/δεξαμενές. Ανατροπή μηχανήματος     

08108 Πλημμύρα/κατάκλιση έργου   

08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι     

08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί     

08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη κλπ.      

08200. Ασφυκτικό 
περιβάλλον 

08204 Εργασία σε κλειστό χώρο-ανεπάρκεια οξυγόνου     

08301       

08302       

08300. Άλλη πηγή 

08303       

    Φάση 1η Φάση 2η 

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ.1.1 Φ.2.1 

09000. Εγκαύματα     

09101 Συγκολλήσεις-συντήξεις     

09102 Υπέρθερμα ρευστά     

09103 Πυρακτωμένα στερεά     

09104 Τήγματα μετάλλων     

09105 Άσφαλτος/πίσσα    

09106 Καυστήρες     

09100. Υψηλές 
θερμοκρασίες 

09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών 1 1 

09201 Ασβέστης     

09202 Οξέα     

09200. Καυστικά υλικά 

09203       

09301       

09302       

09300. Άλλη πηγή 

09303       

    Φάση 1η Φάση 2η 

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ.1.1 Φ.2.1 

10000. Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες     
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10101 Ακτινοβολίες 1 1 

10102 Θόρυβος/δονήσεις 1 1 

10103 Σκόνη 1 1 

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 1 1 

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 1 1 

10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 1 1 

10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 1 1 

10108 Υγρασία χώρου εργασίας 1 1 

10109 Υπερπίεση/υποπίεση     

10110       

10100. Φυσικοί 
παράγοντες 

10111       

10201 Δηλητηριώδη αέρια     

10202 Χρήση τοξικών υλικών     

10203 Αμίαντος     

10204 Ατμοί τηγμάτων     

10205 Αναθυμιάσεις υγρών/βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες 1 1 

10206 Καπναέρια ανατινάξεων     

10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτ. Καύσης 1 1 

10208 Συγκολλήσεις     

10209 Καρκινογόνοι παράγοντες 1 1 

10210       

10211       

10200. Χημικοί 
παράγοντες 

10212       

10301 Μολυσμένα εδάφη 2 21 

10302 Μολυσμένα κτίρια     

10303 Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς     

10304 Χώροι υγιεινής     

10305       

10306       

10300. Βιολογικοί 
παράγοντες 

10307       





Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

 

 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 

ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Αναφέρονται οι 
διατάξεις της νομοθεσίας που 

περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε 
φορά μέτρα (π.χ. άρθρο 38 παρ.3 

του π.δ.1073/81)) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Η ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (Περιγράφονται 
μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για 

την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν 
προβλέπονται από τη νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι 
επαρκής για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ 
πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει 

να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς 
κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 305/96)) 

01101 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   

01102 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
01103 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
01104 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   

01106 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
01201 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   

01202 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
01203 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   

01204 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
01205 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
01207 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   

01301 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
01302 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   

01303 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
01304 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
01401 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   

01402 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
01404 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   

01407 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
01408 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   

02101 Όλες οι φάσεις Κ.Ο.Κ. Ν 2696 άρθρο 
12,13,32,33,9,44   

02102 Όλες οι φάσεις Κ.Ο.Κ. Ν 2696 άρθρο 
12,13,32,33,9,44   

02103 Όλες οι φάσεις Κ.Ο.Κ. Ν 2696 άρθρο 9,44   
02104 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   

02105 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
02106 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981 ΤΜΗΜΑ ΙV   

02107 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981 ΤΜΗΜΑ ΙV   
02109 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
02201 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   

02202 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
02203 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 305/1996   

02204 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
02205 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Αναφέρονται οι 
διατάξεις της νομοθεσίας που 

περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε 
φορά μέτρα (π.χ. άρθρο 38 παρ.3 

του π.δ.1073/81)) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Η ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (Περιγράφονται 
μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για 

την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν 
προβλέπονται από τη νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι 
επαρκής για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ 
πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει 

να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς 
κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 305/96)) 

02206 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   

02301 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981 ΤΜΗΜΑ Ι   
02302 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981 ΤΜΗΜΑ ΙV   
02303 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   

02304 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
02401 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981 ΤΜΗΜΑ ΙV & VII   

03501 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
04304 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981  

04305 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981  

04403 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981  

05301 Όλες οι φάσεις Κ.Ο.Κ. Ν 2696 άρθρο 32   

05302 Όλες οι φάσεις Κ.Ο.Κ. Ν 2696 άρθρο 32   
05303 Όλες οι φάσεις Κ.Ο.Κ. Ν 2696 άρθρο 32   

05304 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
05305 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
05306 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   

05307 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
05308 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   

05309 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
05310 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   

05401 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
05402 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
05403 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   

06103 Όλες οι φάσεις Π.Δ 1073/1981 άρθρο 96   
06104 Φ.2.1 Π.Δ 1073/1981 άρθρο 96   

06105 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
06106 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
06107 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   

06201 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 305/1996   
06204 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 305/1996   

06301 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
06304 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
07101 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   

07102 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
07201 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   

07202 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
08108 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 305/1996   
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Αναφέρονται οι 
διατάξεις της νομοθεσίας που 

περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε 
φορά μέτρα (π.χ. άρθρο 38 παρ.3 

του π.δ.1073/81)) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Η ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (Περιγράφονται 
μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για 

την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν 
προβλέπονται από τη νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι 
επαρκής για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ 
πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει 

να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς 
κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 305/96)) 

09105 Φ.2.1 Π.Δ 1073/1981 άρθρο 96   

09107 Όλες οι φάσεις Π.Δ 1073/1981 άρθρο 96   
10101 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
10102 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 396/1994   

10103 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   

10104 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981 άρθρο 
111,112,113,114   

10105 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 305/1996   
10106 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   

10107 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
10108 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   

10205 Όλες οι φάσεις Π.Δ 396/1994, άρθρο 7   
10207 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   

10209 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   
10301 Όλες οι φάσεις Π.Δ. 1073/1981   

Για κάθε κίνδυνο των Πινάκων πρόσθετα όλα τα μέτρα που προβλέπονται από το Π.Δ. 305/96.  Ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ " 
,  το Π.Δ. 17/96 " Μέτρα για την βελτίωση της ασφαλείας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις 
οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ " , το Π.Δ. 395/94 και το Π.Δ. 396/94 " Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την 
χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμού εργασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/655/ΕΟΚ και 
89/256/ΕΟΚ". 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) 

(Π.Δ. 305/96 άρθρο 3 παράγραφοι 3,7,8,9,10) 
 

ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ 
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Παροχή Υπηρεσιών συλλογής, αποκομιδής και διαχείρισης 

νεκρών αδέσποτων και άγριων ζώων (ζωϊκών υποπροϊόντων κατηγορίας 1), ογκωδών 

απορριμμάτων από το εθνικό οδικό δίκτυο και απορριμμάτων στου κόμβους της εσωτερικής 

περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης. 

Η παρούσα παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών 

Δαπανών από Ιδίους Πόρους (απόφαση 5/2018 με θέμα: «Έγκριση για την Κατάρτιση 

Προγραμμάτων επενδυτικών δαπανών έτους 2018 …….», με ΑΔΑ:ΩΠ1Η7ΛΛ-ΤΜΞ / αριθμ. ενάρ. 

έργου 2131ΘΕΣ001ΙΔΠ17. 

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός (προϋπολογισθείσα δαπάνη) είναι 73.000,00 ευρώ. 

 

2. Σύντομη περιγραφή του έργου 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών για την συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση 

ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, από το Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, εντός Νομού Θεσσαλονίκης, προς νόμιμη μονάδα αποτέφρωσης ζωικών 

υποπροϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας. Επίσης 

αντικείμενο της σύμβασης είναι και η αποκομιδή και εν γένει η διαχείριση των ογκωδών 

αποβλήτων από το Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εντός Νομού 

Θεσσαλονίκης, καθώς και των απορριμμάτων (μπαζοαπορριμμάτων) από τους κόμβους, αλλά και 

κατά μήκος και εκατέρωθεν της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, καθώς και στην συνέχεια 

αυτής προς την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών μέχρι και τον κόμβο Αεροδρομίου. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) 77400000-4: Ζωολογικές Υπηρεσίες και 90500000-2: Υπηρεσίες 

σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα και συμπληρωματικών (CPV) 90512000-9: Υπηρεσίες 

μεταφοράς απορριμμάτων, 90513000-6: Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων 

απορριμμάτων και αποβλήτων και 90513300-9: Υπηρεσίες αποτέφρωσης απορριμμάτων. 

 
3. Ακριβής Διεύθυνση του έργου 

Η εν λόγω σύμβαση αφορά υπηρεσίες που θα παρασχεθούν σε όλο το εθνικό οδικό 

δίκτυο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εντός του Νομού Θεσσαλονίκης. 
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4. Αριθμός σύμβασης 
Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις ……/……/20…. και η ημερομηνία αυτή αποτελεί την 
έναρξη των εργασιών 

 

5. Κύριος του έργου - Προϊστάμενη Αρχή - Διευθύνουσα Υπηρεσία 
Κύριος του έργου:            Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Προϊσταμένη Αρχή :         Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. 
Διευθύνουσα Υπηρεσία : Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων 
 

6. Συντάκτης του Φ.Α.Υ. 
……………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………….... 

 
7. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης του Φ.Α.Υ. 

 
ΤΜΗΜΑ Β:  ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1. Τεχνική περιγραφή 
Συμπεριλαμβάνεται στα Συμβατικά Τεύχη 
2. Παραδοχές μελέτης 
Όπως περιγράφονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

3. Σεισμολογικά στοιχεία 
Δεν απαιτούνται 

4. Σχέδια όπως κατασκευάστηκε 
Όλα τα σημεία όπου γίνονται οι επεμβάσεις. 
 
 
ΤΜΗΜΑ Γ:  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Αναφέρονται στη συνέχεια επισημάνσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’όλη τη διάρκεια 
της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους 
συντηρητές/επισκευαστές του. 

1. Θέσεις δικτύων 
Δεν επηρεάζονται λόγω της φύσης του έργου. 
2. Σημεία κεντρικών διακοπτών 
Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου 

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 
Δεν αποθηκεύονται υλικά σε θέσεις τέτοιες που πιθανόν να προκαλέσουν κίνδυνο. 

4. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή 
Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου 
5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 
Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημ/νια αναπροσαρμογής 
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6. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 
Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου 

7. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση 
Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους περιπτώσεις 

8. Άλλες ζώνες κινδύνου 
Το οδόστρωμα όπου εκτελείται και ολόκληρο το έργο 

9. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία 
Τυχόν αναλλάμπονμτα φώτα αποτροπής κινδύνου τροχαίου ατυχήματος 
 
ΤΜΗΜΑ Δ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1. Ασφάλεια εργαζομένων 
Η ασφάλεια των εργαζομένων στο εργοτάξιο, δηλαδή την οδό του έργου αποτελεί την πρωταρχική 
προσπάθεια όλων των συμβαλλομένων. Για το λόγο αυτό θα παρέχονται στους εργαζόμενους όλα 
τα εφόδια και εξοπλισμός για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου. Σε εφαρμογή των μέτρων 
ασφαλείας του εργοταξίου κάθε εργαζόμενος θα παραλαμβάνει τα εφόδια της προσωπικής του 
ασφάλειας και θα του γνωστοποιούνται οι οδηγίες ασφάλειας του εργοταξίου οι οποίες είναι οι 
εξής: 
 
 Όλοι οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο, υποχρεούνται να φορούν κράνη, ανακλαστικά γιλέκα, 

κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. 

 Αν διαπιστωθεί από τους εργαζόμενους πιθανός κίνδυνος για την ασφάλεια τους, θα πρέπει 
να  το αναφέρουν αμέσως στον επικεφαλή του συνεργείου ή στον εργοδηγό. 

 Αν φθαρεί ο προσωπικός εξοπλισμός (κράνη, γάντια κ.λ.π.) θα πρέπει να αναφέρεται και θα 
αντικαθιστάται άμεσα. 

 Οποιαδήποτε φθορά εξοπλισμού διαπιστωθεί θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον 
επικεφαλή του συνεργείου ή τον εργοδηγό. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα για την εργασία τους. 

 Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να προσέχει να μην προβαίνει σε ενέργειες που θέτουν σε 
κίνδυνο τον ίδιο ή άλλους εργαζομένους. 

 Κατά τη διάρκεια ανύψωσης φορτίων από τους γερανούς ή άλλα μηχανήματα κανένας 
εργαζόμενος και για οποιοδήποτε λόγο δεν θα βρίσκεται κάτω από το αιωρούμενο φορτίο. 

 Ο εξοπλισμός και τα εργαλεία θα χρησιμοποιούνται και θα επισκευάζονται μόνο από 
ειδικευμένα άτομα. 

 Όσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν ηλεκτρικά εργαλεία  θα πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση 
των συσκευών και των καλωδίων τους. Κάθε φθορά θα αναφέρεται αμέσως στον επικεφαλή 
του συνεργείου , ώστε να διορθώνεται άμεσα. 

 Κάθε ηλεκτρική συσκευή ή εργαλείο θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τα προστατευτικά της 
μηχανήματα. 

 Ζώνες ασφαλείας θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά όπου προβλέπεται και εάν ο 
εργαζόμενος ευρίσκεται υπεράνω του ενός μέτρου από το δάπεδο εργασίας. 

 Για κανένα λόγο δεν θα γίνεται συντήρηση ή επέμβαση σε μηχανήματα ή εξοπλισμό ενώ 
βρίσκεται σε λειτουργία. Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, επιθεώρησης και επισκευής θα 
πραγματοποιείται με τους κινητήρες εκτός λειτουργίας. 

 Όσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν οξυγόνα θα πρέπει: 

 να μην τα χρησιμοποιούν με λαδωμένα ή φθαρμένα γάντια 
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 να έχουν τις φιάλες κεκλιμένες-όχι οριζόντιες 

 να μην τα χρησιμοποιούν σε περίπτωση που πιθανά έρθουν σε επαφή με προϊόντα 
πετρελαίου ή οξειδομένα αντικείμενα 

 να ελέγχουν τακτικά τις βαλβίδες ασφαλείας 

 
ΤΜΗΜΑ Ε: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

 

Ημ/νία Συντήρησης Τμήμα που 
συντηρήθηκε 

Τύπος 
συντήρησης 

Στοιχεία υπευθύνου 
συντήρησης 

Υπογραφή 
αρμοδίου 
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