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1.1.1 Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. του Κεφ. Α’ Ν. 3429/2005 είναι ΔΕΚΟ και ανήκει 

στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του 

άρθρου 14 του ν. 4270/14.  

1.1.2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ Α.Ε. 

Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. έχει ως σκοπό τη ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ 

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ, εφαρμόζοντας τις 

διαδικασίες των πιστοποιητικών HACCP και ISO, αλλά και διαθέτοντας μόνιμο 

εξειδικευμένο προσωπικό που πραγματοποιεί καθημερινά ποιοτικούς ελέγχους. 

Διασφαλίζει τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς χωρίς να 

μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της ως εταιρείας που ασκεί δραστηριότητα κοινής 

ωφέλειας. Συμβάλλει στο σχηματισμό ευνοϊκών προϋποθέσεων για την ομαλή και 

απρόσκοπτη διακίνηση και εμπορία των προϊόντων στους χώρους της, καθώς και στην 

ορθολογική διαμόρφωση των τιμών των προϊόντων. 

1.1.3 Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο 

  είναι το Ελληνικό και το Ενωσιακό. 

1.1.4. Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του 

ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω 

του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο 

από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

 την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): 

www.promitheus.gov.gr και στον ιστότοπο  της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α.Ε. (ΚΑΘ Α.Ε.) : www.kath.gr  

  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ με σχετική αντίστοιχη πίστωση του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2021 της ΚΑΘ Α.Ε., όπως εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ.  617/1/13-08-

2020 Απόφαση του Δ.Σ. της ΚΑΘ Α.Ε.  

 

 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

1.3.1. Η παρούσα σύμβαση, αφορά στην υπηρεσία : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘ Α.Ε.» 

 και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1  : ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
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ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΣΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ 

ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., εκτιμώμενης αξίας 600.000,00€              

( εξακόσιες χιλιάδες ευρώ ) πλέον ΦΠΑ. 

Με CPVS: 90500000-2, 90511000-2, 90511400-6, 90512000-9, 90910000-9.  

Ημερομηνία έναρξης της παροχής της υπηρεσίας, ορίζεται η 1η Οκτωβρίου   2021 και θα 

έχει διάρκεια ενός (1) έτους. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία έναρξης της παροχής θα 

εξαρτηθεί από την εξέλιξη του διαγωνισμού.   

 

ΤΜΗΜΑ 2  : «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ –  

α) Εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων των πυρήνων της Λαχαναγοράς 

β)  Γραφείων κτιρίου Διοίκησης της ΚΑΘ Α.Ε. & SOCIAL PLATE 

γ) Εκκλησίας 

δ)  Φυλακίων της Κ.Α.Θ. Α.Ε», εκτιμώμενης αξίας 59.000,00€ ( πενήντα εννέα 

χιλιάδες ευρώ) πλέον ΦΠΑ. CPV: 90910000-9 

Ημερομηνία έναρξης της παροχής της υπηρεσίας,  ορίζεται η 11/10/2021  και λήξη η 

31/08/2022. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία έναρξης της παροχής θα εξαρτηθεί από 

την εξέλιξη του διαγωνισμού.   

 

Τμήμα 3: ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ & ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ – 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ & ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ – ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ & ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ(ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ) ΣΤΗΝ 

Κ.Α.Θ. Α.Ε. εκτιμώμενης αξίας 5.000,00€ ( πέντε χιλιάδες ευρώ) πλέον ΦΠΑ. CPV: 

90670000-4. Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 01/10/2021  και θα έχει διάρκεια έως 

31/08/2022.  

Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία έναρξης της παροχής θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη 

του διαγωνισμού.   

 

Προσφορές υποβάλλονται, είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει της τιμής. 

 

1.3.2. Ανάλυση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και 

των τριών (3) τμημάτων , δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα , κατόπιν συνεννόησης με την ΚΑΘ Α.Ε. να 

επισκεφτούν τον χώρο και τα αντίστοιχα κτίρια στα οποία θα παράσχουν τις υπηρεσίες 

τους και να προχωρήσουν σε αυτοψία, σε ημέρα και ώρα που θα τους υποδειχθεί από 

την υπηρεσία, το αργότερο έως τρεις  (3) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. Για την γνώση του χώρου της παροχής της υπηρεσίας της 

παρούσης Διακήρυξης , δεν θα εκδοθεί βεβαίωση του ελέγχου-παρακολούθησης του 

χώρου . 
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1.3.3. ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ  

1. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση αλλαγής της ΕΓΣΣΕΕ και των πάσης φύσεως 

αποδοχών των εργαζομένων και εργοδοτικών εισφορών , για την παροχή της 

υπηρεσίας του τμήματος 2: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ –  

α) Εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων των πυρήνων της Λαχαναγοράς 

β)  Γραφείων κτιρίου Διοίκησης της ΚΑΘ Α.Ε. & SOCIAL PLATE 

γ) Εκκλησίας 

1. δ)  Φυλακίων της Κ.Α.Θ. Α.Ε», εκτιμώμενης αξίας 59.000,00€, θα επέρχεται 

αυτομάτως αντίστοιχη ισόποση αναπροσαρμογή (αυξομείωση) του οικονομικού μέρους 

της σύμβασης ( ή των συμβάσεων ), η υπογραφή της οποίας θα συνιστά κοινή 

συμφωνία των μερών στην αυξομείωση και σχετική μεταβολή της σύμβασης δυνάμει 

του του εδ. α) της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Η δυνατότητα αυτή της 

αναθέτουσας αρχής μπορεί να λάβει χώρα σε εύλογο χρονικό διάστημα  από την 

ημερομηνία αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου 

και η απόφαση τροποποίησης της σύμβασης κοινοποιείται άμεσα στον/στους 

αναδόχους. 

2. Ο πίνακας ωρών εργασίας που στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού 

και Οικονομικού Αντικειμένου του τμήματος 2 ης της Σύμβασης : «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ –  

α) Εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων των πυρήνων της Λαχαναγοράς 

β)  Γραφείων κτιρίου Διοίκησης της ΚΑΘ Α.Ε. & SOCIAL PLATE 

γ) Εκκλησίας 

δ)  Φυλακίων της Κ.Α.Θ. Α.Ε» ,  είναι ενδεικτικός, καθώς η   Κ.Α.Θ. Α.Ε.  θα έχει το 

δικαίωμα να ανακατανέμει το προσωπικό του αναδόχου  ανάλογα με τις ανάγκες της 

ανά πάσα στιγμή, σε ώρες που πάντα θα έχουν το ίδιο εργατικό κόστος. 

3. Οι ώρες εργασίας του 1ου τμήματος, θα προσαρμόζονται αναλόγως των αναγκών που 

θα προκύπτουν κατά την εκτέλεση της παροχής της υπηρεσίας , πάντα όμως θα 

εκτελούνται σε καθημερινές ημερήσιες ώρες εργασίας.  

4. Στο παράρτημα Ι και σελίδα 77 της παρούσας  γίνεται αναφορά για τις ώρες παροχής 

της υπηρεσίας στο τμήμα 1 της παρούσας για τον : ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ 

ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

που θα διενεργείται από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στην  περίπτωση που  κριθεί 

σημαντικό, να απαιτηθεί ο διαχωρισμός και μεταφορά και ημέρα  δεν θα μεταβληθεί ο 

προϋπολογισμός της Διακήρυξης και ο ανάδοχος θα υποχρεούται να την παράσχει. 

Οι ώρες παροχής της υπηρεσίας για οργανικά απορρίμματα θα εξαρτηθούν από τον 

φόρτο εργασίας ως ανωτέρω.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ” 

 του Ν. 4782/2021 (Α΄ 39) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 

στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 

υποδομές και την υγεία. ” 
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 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του 

νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών 

τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

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

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

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

στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 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 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”,  

 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με 

θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)» 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 

στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού 

Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

 του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-06-2010) «Νέο Ασφαλιστικό 

Σύστημα και συναφείς διατάξεις ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει (με το Ν.4144/2013 και με το Ν.4488/2017). 

 του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/4-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 

2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός 
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για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

OJ L 119, 

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 

εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός 

της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα»,  

 Του ν.2518/1997 , όπως ισχύει 

 τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης του Υπ. Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ’αρ. οικ.4241/217/30-1-2019 (Φ.Ε.Κ. 173/τ. Β΄/30-1-2019) 

που αναφέρεται στον « καθορισμό κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για 

τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» και οι οποίες ισχύουν από 

την 1η Φεβρουαρίου 2019.  

 Το άρθρο 31 του Ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για 

την ενίσχυση των ανέργων». 

 της απόφασης 2000/532/ΕΚ , όπως έχει τροποποιηθεί για τη θέσπιση 

καταλόγου αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 

2001/119/ΕΚ και 2001/573 της Επιτροπής ΕΚ και ισχύουν 

 Ν.4685/2020 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 

ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.  

 Την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484 ΦΕΚ 4656/Β/2020 

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ 37674/ 27-7-2016 (Β' 2471) απόφασης του 

Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και 

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με 

την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209)», ως προς την κατάταξη έργων και 

δραστηριοτήτων της 4ης Ομάδας. 

 Του Κανονισμού Προμηθειών της ΚΑΘ Α.Ε. 

 της αριθμ.  624/21/07-12-2020 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΑΘ Α.Ε.  περί 

συγκρότησης  της τριμελούς επιτροπής  διενέργειας ανοιχτών διαγωνισμών  

 του αριθμ. Πρωτ.2091/14-7-2021 Πρωτογενούς Αιτήματος Δαπάνης  

 Την απόφαση έγκρισης του Προϋπολογισμού της ΚΑΘ Α.Ε. για το 2021 με την 

υπ’ αριθμ. 617/1/13-08-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΘ 
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Α.Ε., στην οποία αναφέρεται η δέσμευση πίστωσης του προϋπολογισμού  της 

παρούσας Διακήρυξης  

 Την υπ’ αριθμ.  636/9/16-7-2021 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΘ 

Α.Ε. για την έγκριση της Διακήρυξης. 

 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. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/8/2021 και ώρα 15:00.  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr),  την 1/9/2021 και ώρα 10:00 π.μ. , ημέρα Τετάρτη. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση 

την 20-07-2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2021-098003.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική 

ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε 

Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 135553 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη 

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα 

με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της 

παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 

ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)   

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 

στη διεύθυνση (URL):   https://kath.gr/el/diagwnismoi 

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 20-7-2021 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  20-7-2021 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 20-7-2021 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  20-7-2021 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 21-7-2021 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
https://kath.gr/el/diagwnismoi
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21-7-2021 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   26-8-2021 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1-9-2021 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 

στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 

των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.   
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

η με αρ. 2140/19-7-2021 Διακήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2021-098003) με τα  Παραρτήματα .  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

Σύμβασης  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV -  ΕSPD 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 

εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr . 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 

τέσσερεις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 

απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 

τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 

ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. 

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 

ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 

ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση 

όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερεις (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 ή 

των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για 

την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται 

στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται 

στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό»1) και στο ΚΗΜΔΗΣ 2. 

 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική. Τυχόν ενστάσεις ή 

προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις 

της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία 

έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το 

ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 

τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας 

στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά 

ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των 

περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.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 

                                                           
1
  Πρβλ οδηγίες για τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου 14 «Διορθωτικό» στην ιστοσελίδα του simap 

https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd22
52-323d-44d1-97d5-0babe74629f4 

2
      Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων 

δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: 
ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 



11 

 

απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 

πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 

κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της 

διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 

διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία 

λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη 

της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 

ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 

και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως 

Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ 

εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που 

περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία 

υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της 

αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, 

λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας 

της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη 

επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας 

προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική 

ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

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, 5, 6 και 7 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  
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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 συμβάσεων3. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 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 αναθέτουσες αρχές 

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. 

 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η 

αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται: 

για το τμήμα 1 στο ποσό των 12.000 € ( δώδεκα χιλιάδες ευρώ). 

για το τμήμα 2 στο ποσό των 1.180€(χίλια εκατόν ογδόντα ευρώ) 

για το τμήμα 3 στο ποσό των 100€ (εκατό ευρώ) 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 

τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι  

30-9-2021 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη 

της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται 

ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το 

αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται 

στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά 

από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

                                                           
3
       Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον 

φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από 
κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης 
της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ και β΄της 
παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. 
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2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την 

προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή 

στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8  γ) δεν 

προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά 

(παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του 

συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της 

παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση 

της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της 

τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 

4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 

δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί 

ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν 

υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που 

προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 

απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 

(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του 

(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη4 καταδικαστική απόφαση για ένα από 

τα ακόλουθα εγκλήματα:  

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), και τα 

εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική 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 

παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 

(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 

                                                           
4
 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά 
μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις  
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2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του 

Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των 

άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού 

δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 

198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών 

προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 

(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 

(διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 

386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 

των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν 

αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των 

άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις 

για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 

2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 

2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα 

εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα 

των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 

2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 

2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 

και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

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), και τα 

εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε  αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
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διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους 

διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης 

της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 

εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (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.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί 

εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε 

δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο 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 τους στο μέτρο που 

τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 

του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων, 
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(β) εάν σε βάρος του έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, 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 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.] 

(γ) εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, κατ` εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 68 του 

ν. 3863/2010 μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή  

(γ1) εάν σε βάρος του έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της 

λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του 

συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ` εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 

του ν. 3996/2011 (Α` 170) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς 

(δ) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους 

αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας.  

(ε) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί 

ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες 

ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(στ) 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,  

(ζ) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί 

με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(η) 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 
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αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(θ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(ι) 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 με 

απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(ια) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (ια)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την 

ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 

2.2.3.4. 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 

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει 

στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν 

την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). 

Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει 

δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό 

αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 

ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει 

λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο 

προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 

παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 

αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 

ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα 

μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 

απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών 

μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 
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2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική 

απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται 

αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης 

 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των 

τμημάτων της σύμβασης ( ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ –

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ανά τμήμα) 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 

απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη 

συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη 

χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι 

διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού  ή να τους καλέσει 

να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του 

συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 

ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά 

μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι 

στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η 

εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία, στα προαναφερόμενα τμήματα της 

παρούσας . 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή 

αποκλεισμού, να διαθέτουν: 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1:  

ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΣΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

Δεν απαιτείται Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την συμμετοχή 

ενδιαφερομένου, στον διαγωνισμό πέραν της προσκόμισης : 

1. ασφαλιστήριου συμβολαίου, ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000,00€) ευρώ, 

ετησίως κατ΄ αφορολογήτου (Άρθρου 85 ν. 4685/2020) στο οποίο αναγράφεται ότι η 

ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην 
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πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, το οποίο υποχρεούται να κατέχει εντός 

πέντε μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος . 

2. Ασφαλιστήριου συμβολαίου αστικής επαγγελματικής ευθύνης για κάθε απώλεια ή 

ζημία θετική ή αποθετική ή και έμμεση που  θα υποστεί η Κ.Α.Θ. Α.Ε. και που θα 

προέρχεται από ολιγωρία ή πλημμελή εκτέλεση εργασιών του προσωπικού της 

αναδόχου εταιρείας, εκ ποσού  # 3.000.000,00 # € ( τρία εκατομμύρια ευρώ ) συνολικά 

για την περίοδο της διάρκειας των υπηρεσιών καθαριότητας.  

          Τα δύο προαναφερόμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα κατατεθούν  υποχρεωτικά –επί 

ποινή εκπτώσεως του και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής- ως 

απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2  

«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ –  

α) Εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων των πυρήνων της Λαχαναγοράς 

β)  Γραφείων κτιρίου Διοίκησης της ΚΑΘ Α.Ε. & SOCIAL PLATE 

γ) Εκκλησίας 

δ)  Φυλακίων της Κ.Α.Θ. Α.Ε»  

δεν απαιτείται Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την συμμετοχή στον 

διαγωνισμό πέραν της προσκόμισης ασφαλιστήριου συμβολαίου αστικής 

επαγγελματικής ευθύνης, το οποίο καλύπτει ποσό τουλάχιστον 1.000.000€ ανά 

ζημιογόνο γεγονός και τουλάχιστον 2.000.000€ συνολικά και το οποίο θα κατατεθεί 

κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3:  

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ & ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ – 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ & ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ – ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ & ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ(ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ) ΣΤΗΝ 

Κ.Α.Θ. Α.Ε.   

Δεν απαιτείται Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την συμμετοχή στον 

διαγωνισμό πέραν της προσκόμισης ασφαλιστήριου συμβολαίου αστικής 

επαγγελματικής ευθύνης, το οποίο καλύπτει ποσό τουλάχιστον 100.000,00€ ανά 

ζημιογόνο γεγονός και τουλάχιστον 200.000,00€ συνολικά και ANΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 

ΕΥΘΥΝΗΣ για όλη την διάρκεια της ασφάλισης ύψους 300.000,00€ το οποίο θα 

κατατεθεί κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης . 

 

Επισημαίνεται ότι για το κάθε τμήμα της παρούσας Διακήρυξης η επιτροπή θα κάνει 

αποδεκτό κάθε ασφαλιστήριο, το οποίο θα αναφέρεται στο τμήμα που αφορά. Ως εκ 

τούτου, η επιτροπή του διαγωνισμού δεν θα κάνει αποδεκτό το ίδιο  ασφαλιστήριο για 

το κάθε (διαφορετικό) τμήμα της  διακήρυξης, επί ποινή αποκλεισμού. 

 

2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

Για το Τμήμα 1:  ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΣΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
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ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ 

ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., που περιλαμβάνει τα τμήματα της 

παραγράφου 1.3.1: 

1) Θα διαθέτουν ικανό προσωπικό για την συλλογή –διαλογή και μεταφορά των 

απορριμμάτων που θα συλλεχθούν  καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης με τις 

απαραίτητες άδειες (π.χ.  επαγγελματική άδεια οδήγησης).  

2) Θα διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την συλλογή – μεταφορά-εναπόθεση 

των παραγόμενων απορριμμάτων στις εξειδικευμένες μονάδες επεξεργασίας – 

διαχείρισης αυτών ( π.χ. , μηχανήματα έργου, κάδοι , μέσα καθαρισμού κ.α.). 

3) Θα διαθέτουν σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, 

πιστοποίηση για τη διαχείριση των κάτωθι αναφερόμενων  κωδικών ΕΚΑ, σε 

ποσότητες ανά κωδικό τέτοιες, ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της Κ.Α.Θ., 

επί ποινή αποκλεισμού.  

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΚΑ  

02 03 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή και επεξεργασία 

15 01 06 μεικτή συσκευασία 

20 03 02 απόβλητα από αγορές  

02 03 99 απόβλητα μη περιγραφόμενα αλλιώς  

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

15 01 02 πλαστική συσκευασία  

15 01 03 ξύλινες συσκευασίες  

20 01 08 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 

4) εγγραφή και καταχώριση στο Μητρώο Διαχειριστών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων και  

στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του ν. 4042/2012, όπως 

ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 

43942/4026/2016 (Β’ 2992) όπως ισχύει. 

 

Επιπροσθέτως , επισημαίνεται :  

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 4685/2020: Για τη συλλογή και μεταφορά μη 

επικίνδυνων αποβλήτων δεν απαιτείται άδεια.  

Β. Η ΚΑΘ Α.Ε. δεν θα ελέγξει την Περιβαλλοντική Κατάταξη και κατηγορία κάθε 

συμμετέχουσας εταιρίας. Ως εκ τούτου η ανάδοχος εταιρία που θα προκύψει από την 

διαδικασία, δεσμεύεται δια της συμμετοχής της στον διαγωνισμό, ότι δύναται τόσο να  

διαχειρισθεί τους  όγκους αποβλήτων και απορριμμάτων της παρούσας διακήρυξης, 

όσο και να αναλάβει την ευθύνη διαχείρισης αυτών. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 :   

«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ –  

α) Εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων των πυρήνων της Λαχαναγοράς 

β)  Γραφείων κτιρίου Διοίκησης της ΚΑΘ Α.Ε. & SOCIAL PLATE 

γ) Εκκλησίας 

δ)  Φυλακίων της Κ.Α.Θ. Α.Ε»  

θα διαθέτουν : 

 Ένα (1) Επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης & στέγνωσης δαπέδων για τον καθαρισμό των 

εσωτερικών βιομηχανικών δαπέδων της Λαχαναγοράς 
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 Ένα (1) μηχάνημα περιποίησης δαπέδου για τον καθαρισμό των εσωτερικών 

βιομηχανικών δαπέδων της Κρεαταγοράς σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος 

περιποίησης δαπέδου ιδιοκτησίας της ΚΑΘ Α.Ε.  από ευθύνη του Αναδόχου του έργου, ο 

ανάδοχος θα αντικαθιστά το μηχάνημα με έτερο δικό του ενώ θα προβαίνει με δικά του 

έξοδα και στην αποκατάσταση της βλάβης.  

 Ικανό προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας  με τις απαραίτητες άδειες (π.χ.  

επαγγελματική άδεια οδήγησης). Τα απαιτούμενα άτομα ορίζονται σε τέσσερα (4) 

άτομα, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι. 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3: ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ & 

ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ & 

ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ – ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ & 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ(ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ) ΣΤΗΝ Κ.Α.Θ. Α.Ε 

 

 Να διαθέτουν Άδεια καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων σε κατοικημένους χώρους 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων .  

 Να απασχολούν απασχολούμενο προσωπικό ή συμβάσεις έργου: 

Κατ’ ελάχιστον δύο (2)  επιστήμονες  με εμπειρία στο αντικείμενο, δηλωμένους και 

εγγεγραμμένους στην σχετική άδεια Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

για την διασφάλιση της άμεσης παρουσίας υπευθύνου επιστήμονα σε όλες τις 

εφαρμογές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας. 

Ένας εκ των προαναφερομένων ή ενδεχομένως άλλος εκτός των προαναφερομένων  

επιστήμονας να είναι Κτηνίατρος και να κατέχει την σχετική άδεια Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του χώρου της 

κρεαταγοράς.  

 Δυνατότητα εφαρμογής  οικολογικών μεθόδων καταπολέμησης παρασίτων σε 

κρίσιμους χώρους υψηλών απαιτήσεων με εφαρμογή θερμικής επεξεργασίας (Heat 

Treatment). 

        Δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης του έργου, χωροθέτηση παγίδων και 

επισήμανση εντοπισμού παρουσίας παρασίτων σε κάτοψη του χώρου. Χρήση σήμανσης 

των θέσεων ελέγχου με bar code. Αποστολή ηλεκτρονικά των δεδομένων φερτών 

επισκέψεων σε πραγματικό χρόνο, άμεσα μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης.  

Αποθήκευση σε βάση δεδομένων των συμβάντων, επισκέψεων, εφαρμογών και 

ευρημάτων δικτύων παρακολούθησης τρωκτικών και ερπόντων εντόμων. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

συμμορφώνονται, επί ποινή αποκλεισμού, με: 

 Για το τμήμα 1 : ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΣΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ 

ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ 
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ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.,, το οποίο αναλύεται  στις  κάτωθι 

υπηρεσίες της παραγράφου 1.2.1:  

a) πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας   

b) πιστοποιητικό ISO 14001:2015 για το σύστημα διαχείρισης του περιβάλλοντος  και  

d) πιστοποιητικό ISO 45001:2018 για το σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας 

στην εργασία.  

 

Για το τμήμα 2  «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ –  

α) Εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων των πυρήνων της Λαχαναγοράς 

β)  Γραφείων κτιρίου Διοίκησης της ΚΑΘ Α.Ε. & SOCIAL PLATE 

γ) Εκκλησίας 

δ)  Φυλακίων της Κ.Α.Θ. Α.Ε»   

a) πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας   

b) πιστοποιητικό ISO 14001:2015 για το σύστημα διαχείρισης του περιβάλλοντος  και  

d) πιστοποιητικό ISO 45001:2018 για το σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας 

στην εργασία.  

 

Για το τμήμα 3: ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ & ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ 

– ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ & ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ – ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ & ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ(ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ) ΣΤΗΝ 

Κ.Α.Θ. Α.Ε  

 

a) πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας   

b) πιστοποιητικό ISO 14001:2015 για το σύστημα διαχείρισης του περιβάλλοντος  και  

d) πιστοποιητικό ISO 45001:2018 για το σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας 

στην εργασία.  

 

 2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική 

και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 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.  

 Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την 

σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 

κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 

στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.    
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Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να 

στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. 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, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 

σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, 

η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου 

εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 

υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην 

προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται 

να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι 

αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.   

 

 

            2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής  

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 δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, 

κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη 

της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 

4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 

2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 

2.2.5 και 2.2.6). 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι 

προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους 

σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 

σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις 

παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι 

πληρούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν 
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γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης 

για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν 

αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

 

            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. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

Παράρτημα IVτο οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 

του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ5 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του 

Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το 

οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ 

της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο 

ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με 

επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και 

πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία 

υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. 

 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι 

δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 

φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 

χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής 

                                                           
5
 Το ΕΕΕΣ 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.  



25 

 

του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την 

κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 

4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και 

τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς 

περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η 

εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, 

σύμφωνα με την περ. ε της παραγράφου 2.2.3.3 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό 

πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) 

αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή 

εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση 

αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό 

πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες 

υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, 

κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

 

2.2.9.2  Αποδεικτικά μέσα 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της 

πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 

και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η 

προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 

3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 

προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να 

υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 

λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 

δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 

σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για 

τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν 

δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω 

δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 
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Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με 

την παράγραφο 2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 

2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά 

που αναφέρονται παρακάτω: 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου 

είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 

περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 

ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες 

δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 

παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ 

της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 

επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 

4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική 

ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 

οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 

πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 

κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του   

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 

2.2.3.2 περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.  
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ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό 

εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

 iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, 

υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από 

το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη 

έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για 

τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει 

λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο 

taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής 

δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό 

Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, 

και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το 

Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 

στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, 

σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 

στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

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. 
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Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 

ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 

ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής 

στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία 

υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του 

άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες 

διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της 

παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς θα προσκομίσουν κατά το στάδιο της 

υπογραφής σύμβασης τα απαιτούμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

 Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν: 

για το τμήμα 1:  

 Πιστοποίηση για τη διαχείριση των προαναφερόμενων κωδικών ΕΚΑ, σύμφωνα με 

την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΚΑ  

02 03 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή και επεξεργασία 

15 01 06 μεικτή συσκευασία 

20 03 02 απόβλητα από αγορές  

02 03 99 απόβλητα μη περιγραφόμενα αλλιώς  

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

15 01 02 πλαστική συσκευασία  

15 01 03 ξύλινες συσκευασίες  

20 01 08 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 

 

 Αποδεικτικό εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων 

και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων ως Μονάδα Παραλαβής και 

Αποθήκευσης Αποβλήτων και δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς. 

 Αποδεικτικό δυνατότητας συλλογής και μεταφοράς σύμμικτης ύλης στα ΧΥΤΑ  

Σε περίπτωση που δεν κατέχουν  τα προαναφερόμενα απαιτούμενα αποδεικτικά, θα 

πρέπει να προσκομίσουν τις συμβάσεις συνεργασίας:  

α.  με αδειοδοτημένη, ως ανωτέρω, μονάδα διαχείρισης οργανικών αποβλήτων  

β. με αδειοδοτημένους αποδέκτες ανακυκλώσιμης ύλης  που θα κατέχουν τις 

αντίστοιχες άδειες . 

γ. με αδειοδοτημένη μονάδα για μεταφορά σύμμικτης ύλης σε ΧΥΤΑ.  
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 Σε περίπτωση που δεν έχουν  υπογραφεί αντίστοιχες συμβάσεις, θα κατατεθεί 

υπεύθυνη δήλωση ότι εκάστη σύμβαση (με την αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης 

αποβλήτων και τους ως ανωτέρω αδειοδοτημένους αποδέκτες, όπως επίσης και άδεια 

μεταφοράς σύμμικτων υλικών στα ΧΥΤΑ ), θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της 

σύμβασης με την ΚΑΘ Α.Ε., επί ποινή έκπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

Σε περίπτωση που ο ίδιος ο ανάδοχος θα διαχειρίζεται, είτε την οργανική, είτε την 

ανακυκλώσιμη ύλη, θα προσκομίσει την αντίστοιχη άδεια.  

Σε περίπτωση που δεν έχει στην κατοχή του την αντίστοιχη άδεια, θα καταθέσει 

υπεύθυνη δήλωση ότι θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με την ΚΑΘ Α.Ε., 

επί ποινή έκπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

 

Σε απόλυτη συσχέτιση με την έκθεση ( παράγραφος 2.4.3.2) που θα υποβάλλει ο κάθε 

συμμετέχων στην τεχνική του προσφορά, θα καταθέσει και αντίστοιχο κατάλογο 

προσωπικού και εξοπλισμού που θα διαθέσει για την παροχή της υπηρεσίας 

συνοδευόμενο από :   

1. Αποδεικτικά στοιχεία κυριότητας των οχημάτων που αποτυπώνονται στην 

έκθεση της παραγράφου 2.4.3.2  για την παροχή της υπηρεσίας (η επιτροπή του 

διαγωνισμού θα δεχθεί και μισθωτήρια συμβόλαια – leasing ή οτιδήποτε σχετικό 

παραστατικό χρήσης – ιδιοκτησίας – κυριότητας) αλλά και του απαραίτητου 

εξοπλισμού ( π.χ. κάδοι , μέσα καθαρισμού κ.α. ). Για τον περιγραφόμενο εξοπλισμό , 

πλην οχημάτων, η επιτροπή διαγωνισμού θα δεχθεί κάθε αποδεικτικό στοιχείο κτήσης 

ή και κατοχής   

2. Κάθε νομιμοποιητικό έγγραφο απασχόλησης του απαραίτητου προσωπικού  

3. Στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδομή και οργάνωση που 

διαθέτουν και θα εφαρμόσουν (συνεργεία, τεχνικό προσωπικό, οργάνωση επισκευών 

και σέρβις, εγκαταστάσεις, κλπ.). Επισημαίνεται ότι δεν εξετασθεί ο βαθμός επάρκειας 

της τεχνικής υποδομής και οργάνωσης του κάθε συμμετέχοντα από την επιτροπή 

δινέργειας του διαγωνισμού. 

4. Αντίγραφα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

Τις πρωτότυπες άδειες κυκλοφορίας.  

Τα δελτία καταλληλότητας (Κ.Τ.Ε.Ο.),  

Τις αποδείξεις πληρωμής των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων  

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτών για αστική ευθύνη προς τρίτους,  

Τις κάρτες καυσαερίων τους. 

Σε περίπτωση που την συγκεκριμένη στιγμή δεν υπάρχουν τα προαναφερόμενα 

αποδεικτικά ( 1-2-3-4), θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομισθούν κατά 

την υπογραφή της σύμβασης επί ποινή έκπτωσης της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής . 

 

Για το τμήμα 2 

«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ –  

α) Εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων των πυρήνων της Λαχαναγοράς 

β)  Γραφείων κτιρίου Διοίκησης της ΚΑΘ Α.Ε. & SOCIAL PLATE 

γ) Εκκλησίας 

δ)  Φυλακίων της Κ.Α.Θ. Α.Ε»  

- Για την απόδειξη της  Υπεύθυνης δήλωσης, με την οποία θα δηλώνεται ότι δύο (2) εκ 

του συνόλου των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν στην υπηρεσία  θα διαθέτουν  
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ερασιτεχνική άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου, δεν απαιτείται η προσκόμιση 

αποδεικτικού παραστατικού και αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου της υπηρεσίας η 

τήρηση των απαιτουμένων μέτρων για την οδήγηση του Μηχανήματος  περιποίησης 

δαπέδου και μηχάνημα στέγνωσης δαπέδων της λαχαναγοράς . 

- Για την απόδειξη ύπαρξης του απαιτούμενου προσωπικού θα προσκομιστεί  ετήσια 

κατάσταση προσωπικού, η οποία έχει  υποβληθεί στο ΣΕΠΕ, συνοδευόμενη από 

υπεύθυνη δήλωση ότι κατά την ημερομηνία υποβολής των αποδεικτικών μέσων 

(δικαιολογητικά κατακύρωσης )  του διαγωνισμού, οι συμβάσεις του προσωπικού είναι 

σε ισχύ 

- Για την απόδειξη ύπαρξης των μηχανημάτων πλύσης και στέγνωσης  δαπέδου (1) 

αλλά και περιποίησης δαπέδου (1) που θα χρησιμοποιηθεί ως αναπλήρωση του 

μηχανήματος περιποίησης ιδιοκτησίας ΚΑΘ Α.Ε.,  θα προσκομιστούν πάσης φύσεως 

αποδεικτικά  (η επιτροπή του διαγωνισμού θα δεχθεί και μισθωτήρια συμβόλαια – 

leasing ή οτιδήποτε σχετικό παραστατικό χρήσης – ιδιοκτησίας – κυριότητας). 

 

Σε περίπτωση που την συγκεκριμένη στιγμή δεν υπάρχουν τα προαναφερόμενα 

αποδεικτικά, θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομισθούν κατά την 

υπογραφή της σύμβασης επί ποινή έκπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής . 

 

- Για την απόδειξη των εγκεκριμένων υλικών καθαρισμού που θα χρησιμοποιήσει ο 

ανάδοχος σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, δεν θα απαιτηθεί 

αποδεικτικό μέσο. Ο ανάδοχος κατά την παροχή της υπηρεσίας θα προσκομίζει όποτε 

του ζητείται η σχετική έγκριση – πιστοποίηση των υλικών καθαρισμού. Εναπόκειται 

στην διακριτική ευχέρεια της ΚΑΘ Α.Ε. ο έλεγχος των υλικών αυτών. 

 

Για το τμήμα 3:  ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ & 

ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ & 

ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ – ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ & 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ(ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ) ΣΤΗΝ Κ.Α.Θ. Α.Ε :  

 (α) Άδεια καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων σε κατοικημένους χώρους του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

(β) Κάθε νομιμοποιητικό έγγραφο απασχόλησης (είτε ως μόνιμο είτε με συμβάσεις 

έργου) του απαραίτητου προσωπικού και προσκόμιση των σχετικών αδειών. 

Σε περίπτωση που την συγκεκριμένη στιγμή δεν υπάρχουν τα προαναφερόμενα 

αποδεικτικά της  περ. β , θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομισθούν  κατά 

την υπογραφή της σύμβασης επί ποινή έκπτωσης της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής . 

(γ) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών με εφαρμογή  οικολογικών μεθόδων 

καταπολέμησης παρασίτων σε κρίσιμους χώρους υψηλών απαιτήσεων με χρήση - 

διενέργεια θερμικής επεξεργασίας (Heat Treatment). 

(δ) για την δυνατότητα: 

 ηλεκτρονικής παρακολούθησης του έργου, 

 χωροθέτηση παγίδων και επισήμανση εντοπισμού παρουσίας παρασίτων σε κάτοψη 

του χώρου. 

 Χρήση σήμανσης των θέσεων ελέγχου με bar code.  
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 Αποστολή ηλεκτρονικά των δεδομένων φερτών επισκέψεων σε πραγματικό χρόνο, 

άμεσα μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης.  

 Αποθήκευση σε βάση δεδομένων των συμβάντων, επισκέψεων, εφαρμογών και 

ευρημάτων δικτύων παρακολούθησης τρωκτικών και ερπόντων εντόμων, 

δεν απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού μέσου, όμως επαφίεται στην διακριτική 

ευχέρεια της ΚΑΘ Α.Ε. ανά πάσα στιγμή και κατά την διάρκεια της σύμβασης που θα 

υπογραφεί, με τον ανάδοχο να ελέγχει, επί ποινή η οποία θα αποφασισθεί με απόφαση 

του Δ.Σ., όπως λύση σύμβασης ή και επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 5.2 της παρούσας, την τήρηση τους. 

 Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα πιστοποιητικά ISO όπως ζητούνται στο ανωτέρω 

άρθρο 2.2.7. και για το κάθε τμήμα ξεχωριστά. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την 

κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια 

αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το 

οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 

του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη 

νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ6,προσκομίζει 

                                                           
6
      Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά : 

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 
(Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, 
ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός), 
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ 
L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα 
της στην ημεδαπή, 
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) 
και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που 
αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν 
έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην 
περίπτωση ιβ`, 
 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην 
αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 
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σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης7, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού 

προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή του.   

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 

ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική 

μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν 

χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω 

έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού 

οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές 

εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα 

πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία 

της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, 

υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα 

ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού 

φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού 

φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 

δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

Επισημαίνεται ότι λόγω της πολυπλοκότητας της παρούσας διακήρυξης και προς 

διευκόλυνση της επιτροπής διενεργείας του διαγωνισμού, ο κάθε συμμετέχων θα 

καταθέτει τα αποδεικτικά μέσα για κάθε τμήμα ξεχωριστά , επί ποινή αποκλεισμού, 

έστω και αν κάποια από τα αποδεικτικά αυτά μέσα απαιτηθεί να κατατεθούν 

περισσότερες από 1 φορές . 

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 

προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση 

                                                           
7
  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις 

σχετικές με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο. 

          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και 
εκπροσωπούν την εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 



33 

 

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. Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της 

βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα 

ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 

του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη 

διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση 

των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο 

(συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου 

διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του 

οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν 

τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο 

της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, 

ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η 

σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους 

συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον 

τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο 

τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους 

πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση 

αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής 

καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 

προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα 

δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  
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Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα 

κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται 

υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το 

οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη 

δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.  

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον 

έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν 

απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I 

της Διακήρυξης, για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 

ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, 

απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να 

αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή 

μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω 

του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ 

εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του 

ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή 

Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με 

θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες» 
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από 

αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που 

προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της 

παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 

ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα 

από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 

του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής 

απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας 

λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του 

διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–

Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση 

απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των 

κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του 

ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός 

φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 

εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 

διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 

συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και 

συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής 

προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν 

αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  

αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά 

αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με 

τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από 

τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή 
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και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να 

πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 

ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   

 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι 

Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

Υποσυστήματος, ως εξής: 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να 

προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών 

δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον 

πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-

Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών 

εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών 

υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης 

δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ8 και ενημερωτικά και τεχνικά 

φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή 

έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς 

μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα 

στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με 

μορφότυπο PDF.  

 

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του 

οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς 

φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή 

Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς 

του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή 

εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

                                                           
8
     Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας 

της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε 
ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα 
οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..». 
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β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/19999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν 

θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 

2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς 

και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης 

(Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης 

συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, 

σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε 

κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική 

θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική 

Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας 

μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί 

απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» 

(κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή 

παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους 

μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων 

για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό 

ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα 

εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς 

του.  

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων 

που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας 

Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του 

ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται 

ηλεκτρονικά, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, 

στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως 

παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως 

άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την 

αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης 

προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την 

                                                           
9
   Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 
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επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 

αποστολής κατά περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής 

ταχυδρομικώς,  ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης 

εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως 

την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης 

σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 

αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) 

προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 

διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) 

την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα 

άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος 

Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης 

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας 

υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό 

το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που 

αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική 

αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της 

παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με 

μορφότυπο PDF. 

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και 

συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus 

ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη 

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 

πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο 

ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα 

Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, επί ποινή αποκλεισμού, στην 

οποία θα δηλώνονται σαφέστατα το τμήμα ή τμήματα του διαγωνισμού για το/α 

οποίο/α υποβάλλουν προσφορά. 

 

Για το τμήμα 1: ΣΥΛΛΟΓΗ - METAΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε (ΚΑΘ Α.Ε.)» &  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ 

ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., το οποίο αναλύεται  στις  κάτωθι 

υπηρεσίες της παραγράφου 1.3.1:  

Υποβάλλονται : 

1. Τεχνική έκθεση στην οποία θα  περιγράφονται αναλυτικά όλες οι ενέργειες που θα 

προβαίνει καθημερινώς για την συλλογή-διαλογή και μεταφορά των απορριμμάτων. Με 

την προαναφερόμενη έκθεση θα υποδείξουν την μεθοδολογία εκτέλεσης του έργου, τα 

τεχνικά και μηχανικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό με τα οποία θα πραγματοποιούν το 

έργο . Επίσης θα αναφέρεται η οργάνωση και υποδομή του διαγωνιζόμενου για την 

εκτέλεση του έργου:  

 Τεχνική υποστήριξη, που θα παράσχει ο διαγωνιζόμενος στον απασχολούμενο 

μηχανολογικό εξοπλισμό (συνεργείο, service, κλπ).  

 Διάθεση επάρκειας έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού για την ομαλή εκτέλεση 

του έργου.  

Στην έκθεση θα αναφέρεται και : 

 ο αριθμός των καδοφόρων οχημάτων- κάδων- προσωπικού αλλά και πάσης φύσεως 

λοιπού εξοπλισμού, που θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή της υπηρεσίας. Σε αυτά θα 

αναφέρονται βασικά τεχνικά στοιχεία και κυρίως Τύπος, Εργοστάσιο κατασκευής, 

Χρονολογία κατασκευής, Στοιχεία εκμετάλλευσης (ωφέλιμα φορτία), Γεωμετρικά και 

κατασκευαστικά χαρακτηριστικά. Στην έκθεση δύνανται να συμπεριλάβουν τεχνικά 

στοιχεία και προσπέκτους καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα 

για την τεχνική αξιολόγηση του προσφερόμενου εξοπλισμού 

 καθορισμός και εποπτών του έργου οι όποιοι και θα συντονίζουν τις εργασίες και θα  

ενημερώνουν τους αρμοδίους της ΚΑΘ Α.Ε. για θέματα που αφορούν την καλύτερη 

δυνατή εκτέλεση της υπηρεσίας.  

 Το πρόγραμμα εργασιών οι οποίες θα τηρούνται κατά τρόπο που να μην προκύπτουν 

προβλήματα υγιεινής ή ρύπανσης του περιβάλλοντος, έστω και αν αυτό λόγω ειδικών 

συνθηκών απαιτεί να ληφθούν πρόσθετα μέτρα ή να επιμηκυνθεί το ωράριο εργασίας.  

Επισημαίνεται ότι όσα προαναφέρονται θα πρέπει να είναι σε απόλυτη συσχέτιση – επί 

ποινή αποκλεισμού και έκπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης - όσων  

θα κατατεθούν στο στάδιο  προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

2.     Υπεύθυνη δήλωση ότι ως ανάδοχος του διαγωνισμού θα προβαίνει σε κάθε ενέργεια η 

οποία θα επιφέρει αύξηση του ποσοστού  ανάκτησης οργανικών υπολειμμάτων  εκ των 

συνολικών παραγόμενων απορριμμάτων  

3.    Υπεύθυνη δήλωση ότι : 

 Διαθέτει Πιστοποίηση για τη διαχείριση των κωδικών ΕΚΑ, σύμφωνα με την Απόφαση 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σε ποσότητες ανά κωδικό τέτοιες, ώστε να μπορεί  

να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της Κ.Α.Θ., επί ποινή αποκλεισμού.  

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΚΑ: 

02 03 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή και επεξεργασία 

15 01 06 μεικτή συσκευασία 
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20 03 02 απόβλητα από αγορές  

02 03 99 απόβλητα μη περιγραφόμενα αλλιώς  

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

15 01 02 πλαστική συσκευασία  

15 01 03 ξύλινες συσκευασίες  

20 01 08 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 

 

 είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων και στο 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων ως Μονάδα Παραλαβής και Αποθήκευσης 

Αποβλήτων και δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς. 

 Δύναται να μεταφέρει σύμμικτα απορρίμματα στον ΧΥΤΑ  

Σε περίπτωση που δεν έχει στην κατοχή του τα προαναφερόμενα, θα καταθέσει 

υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομισθούν,  είτε κατά το στάδιο υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης είτε κατά την υπογραφή της σύμβασης με την ΚΑΘ Α.Ε., 

επί ποινή έκπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

Σε περίπτωση που δεν κατέχει τα προαναφερόμενα απαιτούμενα αποδεικτικά αλλά θα 

στηριχθεί σε συνεργασίες με τρίτες εταιρίες, θα πρέπει υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση 

ότι : 

I. κατά το στάδιο της υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης θα προσκομίσει τις 

συμβάσεις συνεργασίας με εταιρείες που τα κατέχουν  ή 

II. κατά το στάδιο υπογραφής της σύμβασης θα προσκομίσει τις συμβάσεις συνεργασίας 

με παρόμοιες εταιρίες ,   εάν δεν έχει ήδη συνάψει τις αντίστοιχες συμβάσεις . 

 

 κατά την διάρκεια της σύμβασης θα προσκομίζει αποδεικτικό παράδοσης των υλικών 

και την ποσότητα αυτών για κάθε κατηγορία απορρίμματος, η οποία πάντα θα είναι 

σύμφωνη με τις ποσότητες που θα αναφέρονται στα ζυγολόγια που θα εκδίδονται κατά 

την αποχώρηση των αυτοκινήτων από την ΚΑΘ Α.Ε. (Ποσοστό απόκλισης ±10%). 

 

 ως  ανάδοχος της υπηρεσίας της παρούσης θα είναι αποκλειστικός υπεύθυνος 

διαχείρισης των συλλεχθέντων υλικών (κάθε κατηγορία αυτών),  ενώ  η ΚΑΘ Α.Ε. 

ουδεμία ευθύνη θα έχει για την διαχείριση. 

 

 οι ώρες κατά τις οποίες θα γίνεται η  συλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων του 

τμήματος 1 της παρούσας θα τυγχάνουν της απόλυτης έγκρισης της ΚΑΘ Α.Ε.  

 

 ότι οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα 12 μηνών  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

(α)της απαρέγκλιτης τήρησης των διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας, δηλαδή την 

καταβολή των νομίμων αποδοχών των απασχολούμενων στην παροχή της παρούσας 

υπηρεσίας, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των εκάστοτε 

κατώτερων νομίμων προβλεπομένων, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική 

κάλυψη, τήρηση όρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. (β) της 

προσκόμισης  σαν ανάδοχος αντίγραφο ΑΠΔ που έχει υποβληθεί στο ΙΚΑ  του 

προηγούμενου μήνα που αφορά τους απασχολούμενους στην σύμβαση που θα 

προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό,  καθώς επίσης και το σχετικό βεβαιωτικό 

έγγραφο που αφορά στην πληρωμή των εισφορών. 
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 σαν ανάδοχος του διαγωνισμού θα καταθέσει αντίστοιχα τα απαιτούμενα 

ασφαλιστήρια συμβόλαια €, κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης του άρθρου 2.2.7. 

Σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης ή κοινοπραξίας , τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει 

να τα διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας .  

4.   Υπεύθυνη δήλωση ότι το τέλος ΧΥΤΑ βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο του 

διαγωνισμού. 

5.    Υπεύθυνη δήλωση :  

 Ότι ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων 

τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου,  των 

εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

 Ότι έλαβε γνώση της χωροταξίας καθώς και όλων των συνθηκών που επικρατούν 

στην Κ.Α.Θ. Α.Ε. και αξιολόγησε όλες τις απαιτούμενες εργασίες τις οποίες αφού 

έλαβε υπ’ όψη, διαμόρφωσε  την τεχνική και οικονομική προσφορά τους. 

 Ότι διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του εξασφαλίζει συνεχώς 

την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού 

εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την κάλυψη των εργασιών αποκομιδής 

απορριμμάτων.  

 Ότι κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα συμμορφώνεται με τις 

ισχύουσες Αστυνομικές και Υγειονομικές διατάξεις περί καθαριότητας και 

μεταφοράς απορριμμάτων καθώς επίσης και με τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες 

τήρησης των περιβαλλοντικών όρων του εκτελούμενου έργου .  

 

 

Για το τμήμα 2: 

 Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει : 

1)  Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει υιοθετήσει διαδικασίες και έχει λάβει όλα τα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα, ώστε να είναι πλήρως συμμορφούμενος με όσα προβλέπει ο 

Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) 

Επισημαίνεται ότι η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου 

των διαδικασιών που τηρεί ο εκτελών την επεξεργασία στον οποίο αναθέτει υπηρεσίες 

και έργα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμής, εντός της διάρκειας της σύμβασης 

(σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού) . 

2) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα κατατεθεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής 

αστικής ευθύνης το οποίο καλύπτει ποσό τουλάχιστον 1.000.000€ ανά ζημιογόνο 

γεγονός και τουλάχιστον 2.000.000€ συνολικά κατά την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης επί ποινή εκπτώσεώς του και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής 

3) Υπεύθυνη δήλωση-Βεβαίωση για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως αυτά 

αναφέρονται στο άρθρο 2.2.7 

Τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά θα προσκομισθούν κατά την διαδικασία 

αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

4 ) Υπεύθυνη-ες  δήλωση-εις  παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986  του υποψηφίου 

προμηθευτή, στην/ις οποία/ες θα δηλώνεται:  
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i.Ότι ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων 

τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου,  των εκπροσώπων ή 

των υπαλλήλων του. 

ii.Ότι έλαβε γνώση της χωροταξίας καθώς και όλων των συνθηκών που επικρατούν στην 

Κ.Α.Θ. Α.Ε. και αξιολόγησε όλες τις απαιτούμενες εργασίες τις οποίες αφού έλαβε υπ’ 

όψη, διαμόρφωσε  την τεχνική και οικονομική προσφορά τους. 

5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86,  (α) σχετικά με την υποχρέωσή του για την 

απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας, δηλαδή των νομίμων 

αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των εκάστοτε 

κατώτερων νομίμων προβλεπομένων, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική 

κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. (β) επίσης θα δηλώνεται 

ότι θα προσκομίζει σαν ανάδοχος αντίγραφο ΑΠΔ που έχει υποβληθεί στο ΙΚΑ  του 

προηγούμενου μήνα που αφορά τους απασχολούμενους στην σύμβαση που θα 

προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό,  καθώς επίσης και το σχετικό βεβαιωτικό 

έγγραφο που αφορά στην πληρωμή των εισφορών. 

6 ) Υπεύθυνη-ες  δήλωση-εις  παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986  του υποψηφίου 

προμηθευτή, στην/ις οποία/ες θα δηλώνεται  ότι τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα 

καθαρισμού πληρούν τους εξής όρους: 

α. Όλα τα προϊόντα καθαρισμού έχουν αριθμό καταχώρισης από το γενικό χημείο του 

κράτους. 

β. Οι εταιρείες παραγωγής των προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης έχουν 

πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας. 

γ. Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν αναδύουν δυσάρεστες οσμές, 

δεν είναι επιβλαβή για την υγεία και δεν προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και 

μακροχρόνια. 

δ. Τα προϊόντα καθαρισμού συνοδεύονται με οδηγίες χρήσεις στις οποίες θα πρέπει να 

αναφέρονται οι κίνδυνοι και οι τρόποι αντιμετώπισης μετά από «κακή χρήση» (π.χ. 

κατάποση, επαφή με τα μάτια, πρόκληση εγκαυμάτων κτλ.). 

7) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία θα 

δηλώνεται ότι δύο (2) εκ του συνόλου των τεσσάρων (4) υπαλλήλων που θα 

απασχοληθούν στην υπηρεσία  θα διαθέτουν  ερασιτεχνική άδεια οδηγήσεως 

αυτοκινήτου. 

8) Υπεύθυνη δήλωση παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986  του υποψηφίου 

προμηθευτή, με την οποία θα δηλώνεται ότι, σε περίπτωση οριστικής κατακύρωσης του 

διαγωνισμού, θα διαθέτει στην  ΚΑΘ Α.Ε. επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης στέγνωσης 

δαπέδων για τον καθαρισμό των εσωτερικών βιομηχανικών δαπέδων της 

λαχαναγοράς, το οποίο είναι υποχρεωμένος να διαθέσει και να λειτουργήσει στους 

χώρους της ΚΑΘ Α.Ε. με δικές του δαπάνες. 

Το μηχάνημα πλύσης στέγνωσης δαπέδων θα μπορεί να  χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες 

4.000 m2  . Σε κάθε περίπτωση στην υπεύθυνη δήλωση θα ορίζεται ότι οι προδιαγραφές 

του μηχανήματος  που θα διατεθεί, θα καλύπτει  όλες  τις ανάγκες  της ΚΑΘ Α.Ε. 

σύμφωνα με την υπάρχουσα χωροταξία.   

Η διάθεση του επικαθήμενου μηχανήματος  πλύσης στέγνωσης δαπέδων, κατά τα 

ανωτέρω ορίζεται ως ελάχιστη  αναγκαία απαίτηση. Στην προαναφερομένη δήλωση ο 

προσφέρων θα δηλώνει ότι αναλαμβάνει πλήρως όλα τα έξοδα συντήρησης – επισκευής 

του μηχανήματος καθώς επίσης ότι σε κάθε περίπτωση θα το αντικαθιστά εντός 3 

ημερών για κάθε πρόβλημα θα παρουσιάσει. 
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Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι το μηχάνημα περιποίησης δαπέδου 

ιδιοκτησία της ΚΑΘ Α.Ε. θα χρησιμοποιείται από δικό του απασχολούμενο υπάλληλο,  

ενώ επιπροσθέτως θα έχει την ευθύνη της σωστής χρήσης αυτού και θα είναι 

υπεύθυνος για αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα προκληθεί από κακό χειρισμό. Σε 

περίπτωση βλάβης του μηχανήματος περιποίησης δαπέδου ιδιοκτησίας της ΚΑΘ Α.Ε.  

από ευθύνη του Αναδόχου του έργου, ο ανάδοχος θα αντικαθιστά το μηχάνημα με έτερο 

δικό του ενώ θα προβαίνει με δικά του έξοδα και στην αποκατάσταση της βλάβης.  

9) Υπεύθυνη δήλωση παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986  του υποψηφίου 

προμηθευτή με την οποία θα δηλώνεται ότι οι: 

α) υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα 12 μηνών  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

β)   προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνα με τις οριζόμενες προδιαγραφές και 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγωνισμού. 

 

Για το τμήμα 3: 

 (α) Υπεύθυνη δήλωση, επί ποινή αποκλεισμού με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

 διαθέτουν Άδεια καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων σε κατοικημένους χώρους 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων .  

 Απασχολούν κατ’ ελάχιστον δύο (2)  επιστήμονες  με εμπειρία στο αντικείμενο, 

δηλωμένους και εγγεγραμμένους στην σχετική άδεια Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, για την διασφάλιση της άμεσης παρουσίας υπευθύνου επιστήμονα σε 

όλες τις εφαρμογές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας. 

 Ένας εκ των προαναφερομένων ή ενδεχομένως άλλος εκτός των 

προαναφερομένων  επιστήμονας να είναι Κτηνίατρος και να κατέχει την σχετική άδεια 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του χώρου 

της κρεαταγοράς.  

 υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής  οικολογικών μεθόδων καταπολέμησης παρασίτων σε 

κρίσιμους χώρους υψηλών απαιτήσεων με εφαρμογή θερμικής επεξεργασίας (Heat 

Treatment). 

 υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης του έργου, χωροθέτηση παγίδων 

και επισήμανση εντοπισμού παρουσίας παρασίτων σε κάτοψη του χώρου. Χρήση 

σήμανσης των θέσεων ελέγχου με bar code. Αποστολή ηλεκτρονικά των δεδομένων 

φερτών επισκέψεων σε πραγματικό χρόνο, άμεσα μετά την ολοκλήρωση της 

επίσκεψης.  Αποθήκευση σε βάση δεδομένων των συμβάντων, επισκέψεων, εφαρμογών 

και ευρημάτων δικτύων παρακολούθησης τρωκτικών και ερπόντων εντόμων. 

 οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα 12 μηνών  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, 

όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου,  των εκπροσώπων ή των 

υπαλλήλων του. 

 έλαβε γνώση της χωροταξίας καθώς και όλων των συνθηκών που επικρατούν στην 

Κ.Α.Θ. Α.Ε. και αξιολόγησε όλες τις απαιτούμενες εργασίες τις οποίες αφού έλαβε υπ’ 

όψη, διαμόρφωσε  την τεχνική και οικονομική προσφορά τους. 

θα κατατεθεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης το οποίο 

καλύπτει ποσό τουλάχιστον 100.000,00€ ανά ζημιογόνο γεγονός και τουλάχιστον 

200.000,00€ συνολικά και ANΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ για όλη την διάρκεια της 
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ασφάλισης ύψους 300.000,00€ το οποίο θα κατατεθεί κατά την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης επί ποινή επί ποινή εκπτώσεώς του και κατάπτωσης της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής-  

β) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι  οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα 

είναι σύμφωνα με τις οριζόμενες προδιαγραφές και αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγωνισμού. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση-Βεβαίωση για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το 

άρθρο 2.2.7 

 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να 

αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνουν. 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 

υποβολής οικονομικών προσφορών 

Επισημαίνεται ότι θα κατατεθεί ξεχωριστή οικονομική προσφορά για κάθε 

τμήμα του διαγωνισμού 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται, επί ποινή  αποκλεισμού  περιλαμβάνει :  

Για τo τμήμα 1:ΣΥΛΛΟΓΗ - METAΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε (ΚΑΘ Α.Ε.)» &  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ 

ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., το οποίο αναλύεται  στις  υπηρεσίες 

της παραγράφου 1.3.1:  

 

Ο κάθε συμμετέχων θα υποβάλλει την συνολική προσφορά του για όλες τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες της 1.3.1 (διαλογή και συλλογή –μεταφορά –εναπόθεση 

απορριμμάτων) .  

Στην προσφορά που θα υποβάλλει ο ανάδοχος θα συμπεριλάβει το τέλος μεταφοράς 

και εναπόθεσης απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης και τις δαπάνες μεταφοράς 

στις μονάδες διαχείρισης  

 

Ο εξοπλισμός ,τα αναλώσιμα, (σακούλες απορριμμάτων, καροτσάκια, σκούπες, φαράσια 

κ.λ.π.) βαρύνει τον ανάδοχο και θα συμπεριληφθούν στην οικονομική προσφορά για 

όλη την διάρκεια της σύμβασης .  

Στην προσφορά θα ληφθούν υπόψη δαπάνες  που αφορούν σε καύσιμα κίνησης, 

απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας, τέλη κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, 

τεχνικά δελτία ελέγχου ΚΤΕΟ, τέλη διοδίων αλλά και κάθε άλλη δαπάνη η οποία ρητά 

δεν αναφέρεται στην παρούσα αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει έξοδο για την παροχή 

της υπηρεσίας . 

 

Για το τμήμα 2: 

«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ –  

α) Εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων των πυρήνων της Λαχαναγοράς 

β)  Γραφείων κτιρίου Διοίκησης της ΚΑΘ Α.Ε. & SOCIAL PLATE 

γ) Εκκλησίας 

δ)  Φυλακίων της Κ.Α.Θ. Α.Ε», εκτιμώμενης αξίας 59.000,00€ πλέον ΦΠΑ. CPV: 

90910000-9 
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 (α) το προσφερόμενο ωριαίο κόστος, βάσει του οποίου θα υπολογιστεί η αμοιβή που 

ενδεχομένως προκύψει για την παροχή υπηρεσιών. Το προσφερόμενο ωριαίο κόστος              

(με ανάλυση τρόπου υπολογισμού) είναι δεσμευτικό και επί ποινή αποκλεισμού για τον 

ενδιαφερόμενο. 

(β) πλήρη αναλυτική καταγραφή του τρόπου υπολογισμού των αποδοχών του 

προσωπικού για την παροχή των υπηρεσιών,  η οποία θα επισυναφθεί και θα συνοδεύει 

την Οικονομική Προσφορά.  

(Γ) οι συμμετέχοντες σε ειδικό – ξεχωριστό έγγραφο της υποβληθείσας 

προσφοράς τους, να αναφέρουν αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμό της 

εργατοώρας (θα συμπεριλαμβάνονται κόστος αντικαταστάτη, ΔΧ - ΔΠ - άδεια - 

επιδόματα υπαλλήλων και αντικαταστατών ).  

Στην τιμή αυτή θα συμπεριλαμβάνεται  το εργατικό κόστος, διοικητικό κόστος, 

εργολαβικό κέρδος  , τα αναλώσιμα, όλες οι  κρατήσεις  υπέρ δημοσίου και τρίτων  

κρατήσεων για όλο το διάστημα της σύμβασης που θα υπογραφεί και για όλες τις 

θέσεις. Επί ποινή αποκλεισμού στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να υπάρχει πλήρη 

ανάλυση της προσφερόμενης τιμής για την κάθε κατηγορία (εργατικό κόστος, 

διοικητικό κόστος, εργολαβικό κέρδος  αναλώσιμα)  κάθε κατηγορίας. Οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Στο διοικητικό κόστος και αναλώσιμα συμπεριλαμβάνονται  

εκτός  άλλων και  καύσιμα, έκδοση εγγυητικών επιστολών. 

Στην οικονομική τους προσφορά, οι συμμετέχουσες εταιρείες παροχής 

υπηρεσιών καθαρισμού επί ποινή αποκλεισμού, υποχρεούνται να αναφέρουν , 

εκτός των άλλων, τα εξής (άρθρο 68, παρ. 1 του ν.3863/2010 ): 

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.  

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες 

αποδοχές αυτών των εργαζομένων. 

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό 

χώρων. 

Τα ανωτέρω στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού, εξειδικεύονται σε χωριστό 

κεφάλαιο της προσφοράς τους. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

που θεωρεί ότι είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση του εύλογου ή μη των 

προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ  

στην προσφορά θα αναφέρεται ευκρινώς η αμοιβή  (άνευ ΦΠΑ) ανά εργατοώρα 

Στην προσφερόμενη τιμή του τμήματος 2 θα συμπεριληφθεί και η  διάθεση από 

τον ανάδοχο στην ΚΑΘ Α.Ε. ενός επικαθήμενου μηχανήματος  πλύσης στέγνωσης 

δαπέδων με τα έξοδα κίνησης-συντήρησης-μεταφοράς αυτού, για όλο το διάστημα της 

σύμβασης . 

Επιπροσθέτως στην οικονομική προσφορά θα συμπεριληφθούν και το κόστος των 

υλικών καθαρισμού αλλά και των μέσων ατομικής  καθαριότητας ( χαρτιά υγείας κ.α. ) 

τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην παροχή της υπηρεσίας . 
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Επιπροσθέτως υποχρεούνται να επισυνάψουν στην προσφορά αντίγραφο της 

συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.  

Επισημάνσεις  : Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης για τον υπολογισμό της 

οικονομικής προσφοράς, ορίζεται για το τμήμα 2 η 11.10.2021  

 

Οι επίσημες αργίες είναι:  

25η Μαρτίου 

1η Μαΐου 

 Η Δεύτερη μέρα του Πάσχα 

15η Αυγούστου 

28η Οκτωβρίου 

25 Δεκεμβρίου 

26 Δεκεμβρίου  

 

 

Ο  προϋπολογισμός συντάχθηκε βάσει των εν ισχύ ευρισκόμενων νόμιμων κατώτερων 

αποδοχών και εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, όπως καθορίζονται από την 

ισχύουσα εργατική, ασφαλιστική και εν γένει νομοθεσία. 

 

Επιπροσθέτως κάθε προσφορά που δεν τηρεί τις διατάξεις της εργατικής 

νομοθεσίας θα κρίνεται απαράδεκτη και θα απορρίπτεται. 

και για το τμήμα 2 ο αριθμός των απασχολούμενων κατά τις αργίες δεν θα 

μεταβάλλεται.  

 

Αναλυτικά οι ώρες απασχόλησης στο Παράρτημα Ι της παρούσης 

Για το τμήμα 3  

 

Τμήμα 3: ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ & ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ – 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ & ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ – ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ & ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ(ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ) ΣΤΗΝ 

Κ.Α.Θ. Α.Ε. εκτιμώμενης αξίας 5.000,00€ πλέον ΦΠΑ. CPV: 90670000-4. 

θα υποβληθεί προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει το κόστος των παρεχόμενων 

υπηρεσιών καθώς και το κόστος των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν. 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Σε περίπτωση αναντιστοιχίας ολογεγραμμένων και αριθμητικών τιμών, κατισχύουν οι 

πρώτες. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται. 

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 

σύμβασης 
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου  και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

 

 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε 

ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και 

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και 

τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.  

 

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική 

προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” 

την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα 

ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

 

Χρονική Διάρκεια 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  ως εξής  

Τμήμα 1: ΕΝΑΡΞΗ 01/10/2021 & λήξη 30/9/2022 

Τμήμα 2: ΕΝΑΡΞΗ 11/10/2021 & λήξη 31/8/2022. 

Τμήμα 3: ΕΝΑΡΞΗ 01/10/2021 & λήξη 31/8/2022. 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα δώδεκα  (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος 

της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους 

οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των 

προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό 

χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της 

διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά 

και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 

λοιποί οικονομικοί φορείς. 
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Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση 

της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η 

εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων 

από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την 

προσφορά τους. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 

ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής 

προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο 

φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής,), 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,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή 

τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, 

εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης 

ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 

3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή 

λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 

που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, 

αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από 

τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 

του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παρέχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα 

αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 

4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ 

της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση 

ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 

φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) για την οποία ο προσφέρων δεν παρέχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι 

(20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας 

αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην 

περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις 

υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

ι) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις 

ισχύουσες  υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 
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ια) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

της σύμβασης, 

ιβ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον 

προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιγ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται 

από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων 

από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 

2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιδ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του 

ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 

του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά 

αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης10, 

εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 

ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 1-9-2021 και ώρα 

10:00  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα 

μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν 

προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή 

 3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών  

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η 

Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της11, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά 

από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση 

που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να 

υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές 

πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών 

και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 

αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται 

αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού 

φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά 

εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 

προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για 

τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα 

αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

                                                           
10

 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 40 του ν. 4782/21. 

11
     Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα 

αποφαινόμενα όργανα ((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, 
εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας και 
γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.  
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α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης 

προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης 

εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς 

ως απαράδεκτης.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία 

επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του 

παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης 

σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης 

σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας 

της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν 

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει 

αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση 

των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των 

προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

 

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η 

τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται 

οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την 

αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 

σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να 

εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 

88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο 

ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η 

προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της Α.Α. σχετικά 



52 

 

με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων 

εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση12 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η 

κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα 

ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω 

σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 

Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας 

της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε 

κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός 

ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται 

στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή 

δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους 

προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 

ηλεκτρονική  πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 

του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να υποβάλει εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα 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.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου 

αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 

σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο 

έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του 

οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, 

στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως 

παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

                                                           
12

  Επισημαίνεται ότι στις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαγωνισμού ανήκει ο ουσιαστικός 
έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος της απόρριψης 
προσφορών ως ασυνήθιστα χαμηλών. Πρβλ και απόφαση ΣτΕ ΕΑ 184/2020 
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 

που υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει 

τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει 

διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα 

αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα 

περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση 

αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο 

απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 

ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας 

για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση 

ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια 

του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση 

εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών 

της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως 

απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , 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 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 

2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 

μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές 

επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα 

της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή 

δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 

της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα 
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οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας 

διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 

συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 

3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη 

λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας.  

 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης 

και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην 

οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 

του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε 

όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από 

όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 

την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για 

την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 

4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του 

προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες 

λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης 

κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής 

κατά της ανωτέρω απόφασης. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν 

έχουν αποκλειστεί οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 

άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της 

απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της 

απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 

χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 

της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από 

σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο 

πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 

4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 

προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση 

ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον 

δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η 

οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει 

για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται 

συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον 

ανάδοχο.  

 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζονται (επί ποινή αποκλεισμού και 

έκπτωσης εγγυητικής συμμετοχής) :  

1. εγγυητικές  καλής εκτέλεσης ανά τμήμα 

2. ασφαλιστήρια συμβόλαια ανά τμήμα , για τα οποία θα κατατεθούν αντίγραφα των  

στην ΚΑΘ Α.Ε., 

3. πάσης φύσεως αποδεικτικά τα οποία δηλώθηκαν σε προηγούμενα στάδια του 

διαγωνισμού ότι θα προσκομισθούν κατά την υπογραφή της σύμβασης, είτε 

αφορούν τον ανάδοχο είτε τις συνεργάτιδες εταιρίες αυτού. 

 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 

μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 

κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 

υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 

της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως 

δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.13 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του 

συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την 

οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης 

επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο 

ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να 

εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως 

δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.14 

                                                           
13

 Άρθρο 105 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4782/2021. 
14

 Άρθρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4782/2021. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 

παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή 

εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να 

προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 

39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 

τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν 

αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης 

που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την 

άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 

πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη 

της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των 

παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση 

κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 

23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη 

εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου 

εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω 

της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου 

διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το 

άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο 

από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) 

σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα 

αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν 

από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 

παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από 

την κατάθεση της προσφυγής.  
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Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν 

τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση 

της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του 

ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη 

χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-

2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη 

διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η 

αναθέτουσα αρχή,  μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την 

κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την 

αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 

παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της 

προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας 

όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα 

κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους 

ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην 

Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική 

αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 

πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά 

έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το 

αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 

των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 

372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας 

αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των 

διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και 

την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο 

αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και 

η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα 

βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 

συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την 

ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν 

εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την 

πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης .  
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Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της 

αίτησης ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό 

δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση 

της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός 

τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της 

σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 

διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο 

αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα 

με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του ν. 4412/2016. Με την 

κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης 

διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που 

πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει 

μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της απόφασης αυτής, να 

ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της 

αναστολής.  

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της 

αναθέτουσας αρχής οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει 

εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται 

από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις νέες ειδικές δικονομικές 

διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 ν. 

4782/2021 , σύμφωνα με τις οποίες:  

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και 

ακύρωσης των αποφάσεων της ΑΕΠΠ.  

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου 

δικαστηρίου κωλύουν, εκ του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της 

οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό 

αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της 

αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα 

δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή 

το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά.  

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, 

αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του 

άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του 

Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 

αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 

παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί 

άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, 

καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί 

κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 
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Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της 

διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι 

που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του 

συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 

τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν 

είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί 

ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του 

άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους 

δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 

ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να 

συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  

υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει 

αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του 

άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. 

της παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης. 

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα ΙΙΙ  της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της ΚΑΘ Α.Ε. έναντι του 

αναδόχου . 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την 

υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, 

το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της 

σύμβασης. 

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος του κάθε τμήματος της παρούσας Διακήρυξης θα καταθέσει μία εγγυητική 

καλή εκτέλεσης για κάθε τμήμα ξεχωριστά 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου  

 

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. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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 Επιπροσθέτως στην παρούσα σύμβαση, περιλαμβάνονται, επιπλέον του όρου του 

πρώτου εδαφίου, και τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως στ΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και ο 

ειδικός όρος της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου]. 

 

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα 

ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το 

στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, 

οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων 

(προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, 

συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ 

των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή 

συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 

υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να 

επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή 

της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύμβασης .  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι 

ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που 

χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του 

αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

 

 

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 ΚΑΘ Α.Ε. 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 ΚΑΘ 

Α.Ε. κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και 

τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος 

ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 

Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην ΚΑΘ Α.Ε., οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 

υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην ΚΑΘ Α.Ε. κατά την ως άνω διαδικασία..  
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4.4.3. Η ΚΑΘ Α.Ε. 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 ΚΑΘ Α.Ε. και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1.3.3. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 

203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση 

καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η 

αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά 

κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης 

της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το 

ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε 

τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα 

υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας 

περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη 

πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί 

την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο 

υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η ΚΑΘ Α.Ε. μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε 

να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 

δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, 

για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή 

εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί 

σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι 

είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις 

και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την 

δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται 

στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των 

νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 

άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 

τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή.  

Επισημαίνεται ότι για την πληρωμή του κάθε τμήματος της παρούσας, θα κατατίθενται 

ξεχωριστά  παραστατικά, έστω και αν αφορούν στο ίδιο δικαιολογητικό πληρωμής.  

Το τιμολόγιο  θα εκδίδεται σύμφωνα με τα δεδομένα που επιτάσσει η ΑΑΔΕ και το  

Mydata. 

 

Για την πληρωμή του μηνιαίου τιμήματος ο ανάδοχος  οφείλει να προσκομίζει στην 

Κ.Α.Θ. Α.Ε.:  

Για το τμήμα 1 : ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΣΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ 

ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

α) Τιμολόγιο  ή Δελτίο Παροχής υπηρεσιών.  

β) Βεβαίωση  ασφαλιστικής ενημερότητας  εν ισχύ. 

γ) Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο εν ισχύ.  

δ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου.  Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους 

διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) το Διευθύνοντα 

Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η ισχύς του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, ανεξαρτήτως της πράξης ή 

συναλλαγής για την οποία ζητείται, ορίζεται σε: 

α) Έξι (6) μήνες, αν δεν υφίσταται οφειλή ή υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών 

εισφορών λόγω μη απασχόλησης προσωπικού. 

β) Δύο (2) μήνες, αν υφίσταται ρυθμισμένη οφειλή και οι όροι της ρύθμισης τηρούνται. 

2. Σε περίπτωση ύπαρξης μη ρυθμισμένης οφειλής, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη 

περίπτωση χορήγησης βεβαίωσης οφειλής, η διάρκεια ισχύος ορίζεται έως το τέλος του 

μήνα έκδοσής της, ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για την οποία ζητείται. 

Η ισχύς του  αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας σύμφωνα με το άρθρο 4 της  

ΠΟΛ.1274/27.12.2013 ορίζεται σε δύο (2) μήνες, στην περίπτωση που δεν υφίστανται 

βεβαιωμένες οφειλές, ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για την οποία ζητείται, 

και σε ένα (1) μήνα, σε περίπτωση ύπαρξης μη ληξιπρόθεσμων οφειλών, οφειλών που 

τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής. 

ε) Βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής της ΚΑΘ Α.Ε. για πιστοποίηση  την άριστη ή 

όχι παροχή των υπηρεσιών . 

st) προσκόμιση αποδεικτικά ζύγισης απορριμμάτων  (από βαθμονομημένη 

πλάστιγγα – ζυγολόγια) στον υπεύθυνο υπάλληλο της ΚΑΘ Α.Ε. ( Προϊστάμενος 

ΕΠΟΠΤΕΊΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ της ΚΑΘ Α.Ε.) . 
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Τα αποδεικτικά ζυγολόγια θα αφορούν την μεταφορά και απόθεση απορριμμάτων 

τόσο στην πιστοποιημένη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων που έχει  δηλωθεί 

από ανάδοχο στα στάδια του διαγωνισμού ή από Ζυγολόγια των  ΧΥΤΑ.  

Oι άδειες μεταφοράς συλλογής και διαχείρισης απορριμμάτων, δεν θα 

προσκομίζονται σε κάθε πληρωμή, αλλά τούτο επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια 

της ΚΑΘ Α.Ε. να ελέγχει την ισχύ τους σε τακτά διαστήματα  

ζ) δήλωση της αναδόχου ότι έχει εκτελεσθεί με όλες τις νόμιμες διαδικασίες και την 

τήρηση της εργατικής νομοθεσίας η μισθοδοσία των απασχολουμένων στην 

καθαριότητα, συνοδευόμενη από αντίγραφα ΑΠΔ που έχουν  υποβληθεί στο ΙΚΑ και 

τραπεζικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει  ο τραπεζικός λογαριασμός, η ημερομηνία 

και το ποσό καταβολής στον απασχολούμενο στην ΚΑΘ ΑΕ. (σε περίπτωση υποβολής 

συνολικής κατάστασης απασχολούμενων και με άτομα που απασχολούνται εκτός ΚΑΘ 

Α.Ε., θα προσκομίζεται επιπρόσθετη υπεύθυνη δήλωση για τις εισφορές που 

υποβλήθηκαν για το απασχολούμενο στην ΚΑΘ Α.Ε. προσωπικό).  

 

Προσδιορισμός παραδοθείσας ποσότητας 

Ο έλεγχος των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων ποσοτήτων, 

περιλαμβάνει  αντιπαραβολή των κιλών που αναφέρονται στα εκδοθέντα 

ζυγολόγια των απορριμμάτων τα οποία μεταφέρονται εκτός ΚΑΘ Α.Ε., τα οποία 

πρέπει να  είναι σύμφωνα με τα παραστατικά των φορέων (δημόσιων ή ιδιωτικών) 

που θα παραλαμβάνουν την οργανική – ανακυκλώσιμη ύλη και τα σύμμικτα που θα 

μεταφέρονται στα ΧΥΤΑ . 

Η ποσότητα απορριμμάτων που θα συλλέγει ο ανάδοχος , θα πιστοποιείται βάσει των 

ζυγολογίων που θα εκδίδονται από τις γεφυροπλάστιγγες που βρίσκονται στον 

χώρο της ΚΑΘ Α.Ε. και των ζυγολογίων που θα εκδίδει (επί ποινή λύσης της 

σύμβασης) η πιστοποιημένη μονάδα διαχείρισης των απορριμμάτων, η οποία 

υποχρεούται να διαθέτει βαθμονομημένη μέσα στο τελευταίο ημερολογιακό έτος 

γεφυροπλάστιγγα. Σε περίπτωση που η διαφορά βάρους μεταξύ των ζυγίσεων του 

Παραγωγού ( ΚΑΘ Α.Ε. ) και του Διαχειριστή – ΑΝΑΔΌΧΟΥ  (ιδίου ή συνεργαζόμενου με 

αυτόν φορέα και των ζυγίσεων που θα προσκομίζονται από τα ΧΥΤΑ) υπερβαίνει το 

5%, εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της ΚΑΘ Α.Ε. να ελέγχει και επιβάλλει 

κυρώσεις με σχετικές αποφάσεις της . 

          Οικονομικοί όροι - Οικονομικό αντάλλαγμα  

          Ο Παραγωγός θα καταβάλλει στο Διαχειριστή ως οικονομικό αντάλλαγμα για την 

συλλογή μεταφορά & πιστοποιημένη διαχείριση των απορριμμάτων του το ποσό της 

οικονομικής προσφοράς του αναδόχου προσφοράς σε δώδεκα μηνιαίες δόσεις . 

 

          Για το τμήμα 2  «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ –  

α) Εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων των πυρήνων της Λαχαναγοράς 

β)  Γραφείων κτιρίου Διοίκησης της ΚΑΘ Α.Ε. & SOCIAL PLATE 

γ) Εκκλησίας 

δ)  Φυλακίων της Κ.Α.Θ. Α.Ε»  , 

Για την πληρωμή του μηνιαίου τιμήματος ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει στην 

Κ.Α.Θ. Α.Ε.:  

α) Τιμολόγιο  ή Δελτίο Παροχής υπηρεσιών.  
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β) Βεβαίωση  ασφαλιστικής ενημερότητας  η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 

ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης των απαιτούμενων για πληρωμή 

δικαιολογητικών από την αρμόδια αρχή. 

γ) Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο το οποίο θα πρέπει να έχει  

εκδοθεί έως 30 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης των απαιτούμενων για πληρωμή 

δικαιολογητικών από την αρμόδια αρχή. 

δ) Βεβαίωση του καθ’ ύλην αρμοδίου Τμήματος της Κ.Α.Θ. Α.Ε. που θα πιστοποιεί την 

άριστη ή όχι παροχή των υπηρεσιών. 

ε) Μηνιαίο Πρόγραμμα εργασίας του προηγούμενου μήνα, του προσωπικού που 

απασχολήθηκε στην Κ.Α.Θ. Α.Ε., το οποίο θα προσκομίζεται   

στ) Αντίγραφο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) του ΙΚΑ του προηγούμενου 

μήνα, που αφορά τους απασχολούμενους στην σύμβαση καθαρισμού υπαλλήλους του 

αναδόχου, καθώς επίσης και το σχετικό βεβαιωτικό έγγραφο που αφορά στην πληρωμή 

των εισφορών. 

ζ) δήλωση της αναδόχου ότι έχει εκτελεσθεί με όλες τις νόμιμες διαδικασίες και την 

τήρηση της εργατικής νομοθεσίας η μισθοδοσία των απασχολουμένων στην 

καθαριότητα, συνοδευόμενη από αντίγραφα ΑΠΔ που έχουν  υποβληθεί στο ΙΚΑ και 

τραπεζικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει  ο τραπεζικός λογαριασμός, η ημερομηνία 

και το ποσό καταβολής στον απασχολούμενο στην ΚΑΘ ΑΕ. (σε περίπτωση υποβολής 

συνολικής κατάστασης απασχολούμενων και με άτομα που απασχολούνται εκτός ΚΑΘ 

Α.Ε., θα προσκομίζεται επιπρόσθετη υπεύθυνη δήλωση για τις εισφορές που 

υποβλήθηκαν για το απασχολούμενο στην ΚΑΘ Α.Ε. προσωπικό).  

η)Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου του αναδόχου. Το 

απόσπασμα θα έχει ημερομηνία έκδοσης μέχρι τριών (3) μηνών από την ημερομηνία 

πληρωμής .  

 

Η αμοιβή περιλαμβάνει όλες τις σχετικές με το έργο δαπάνες, όπως ενδεικτικώς: 

α) Μισθούς του πάσης φύσεως προσωπικού, δώρα, επιδόματα, υπερωριακές 

απασχολήσεις, κάθε μορφής άδειες, έξοδα ασφάλισης του προσωπικού (Ι.Κ.Α., 

Επικουρικά Ταμεία, κ.λ.π..), έξοδα προσωπικού και εξοπλισμού του γραφείου της , έξοδα 

κίνησης, καθώς και της πάσης φύσεως δαπάνες που είναι απαραίτητες για την παροχή 

των υπηρεσιών της . 

β) Τη δαπάνη λειτουργίας της, του εξοπλισμού του προσωπικού της, των μηχανικών 

μέσων, οχημάτων, επισκευές και συντήρησή τους κλπ., καθώς και πάσης φύσεως 

γενικού ή ειδικού εξοπλισμού, αναλωσίμου ή όχι  που χρησιμοποιείται για την 

υλοποίηση του έργου της.  

γ)  τα απορρυπαντικά και χαρτιά υγείας  

δ) Πάσης φύσεως τέλη , φόρους , κρατήσεις κ.λ.π. 

ε) Κάθε δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη εδώ και στα λοιπά άρθρα της Προκήρυξης, 

αναγκαία όμως για την εκτέλεση του έργου και την επιτυχή εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων  της δεύτερης  των συμβαλλομένων. 

Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. θα επιβαρύνεται με τον εκάστοτε Φ.Π.Α. και μόνον και με καμία άλλη 

δαπάνη. 

Η δεύτερη των συμβαλλομένων είναι υποχρεωμένη να παρέχει έκτακτες υπηρεσίες 

καθαριότητας, εφόσον της  ζητηθούν γραπτώς από την Κ.Α.Θ. Α.Ε. και να αμείβεται γι’ 

αυτές. Το δε ποσό της αμοιβής θα προκύπτει αναλογικά με αναγωγή στις 
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κατακυρωθείσες τιμές του διαγωνισμού στον οποίο κατέστη ανάδοχος , τις οποίες σε 

καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις.  

 

 

Για το τμήμα 3: ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ & ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ – 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ & ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ – ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ & ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ(ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ) ΣΤΗΝ Κ.Α.Θ. Α.Ε  

Η αμοιβή θα αναλύεται σε : 

  ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ & ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ  ΤΗΣ Κ.Α.Θ. 

Α.Ε. »   

 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ  ΤΗΣ  Κ.Α.Θ. 

Α.Ε. & ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ –ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ »  

 «ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ)  ΣΤΗΝ  Κ.Α.Θ. Α.Ε          

 

H αμοιβή για τις  προαναφερόμενες εργασίες θα καταβάλλεται ανά τρίμηνο, με 

αντίστοιχη έκδοση τιμολογίου, την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας , προσκόμιση ποινικού μητρώου του νομίμου της εκπροσώπου καθώς και 

βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών που θα είναι υπογεγραμμένη από τον 

αρμόδιο υπάλληλο του  τμήματος  Εποπτείας και Εμπορίου της Κ.Α.Θ. Α.Ε . 

 

5.1.2 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Για την κάθε σύμβαση που θα προκύψει από τα τμήματα της παρούσας τoν Ανάδοχο 

βαρύνουν 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 σύμβασης. Ιδίως 

βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

 Για την αμοιβή η ΚΑΘ Α.Ε. θα παρακρατεί από την αμοιβή του αναδόχου 0,07% και τέλος 

χαρτοσήμου 3% πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ΄ αυτού, η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, όπως κάθε φορά ισχύει. 

 Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή 

στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με 

την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

 κράτηση 0,06% και τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ΄ 

αυτού, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)  

 

           Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών 

ημερών από την έκδοση εκάστου τιμολογίου. 

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται την τελευταία ημερομηνία έκαστου μήνα. 
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       Δέον να αναφερθεί ότι ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή 

του σε τρίτον, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Κ.Α.Θ.  Α.Ε.. Σε περίπτωση παράβασης 

αυτού του όρου η Κ.Α.Θ.  Α.Ε.  έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον. 

Η πληρωμή δύναται να πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, με την 

προϋπόθεση ότι τραπεζικά τέλη – προμήθειες  ή οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις 

βαρύνουν  τον Ανάδοχο.  

 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 

αυτήν:   

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης 

σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που 

είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου 

χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην 

αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 

δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης 

παροχής υπηρεσίας,, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την 

ως άνω περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η 

οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, 

προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία (2) δύο ημερών από την 

κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, 

παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 

συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του 

φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, 

αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,  

 Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός 

του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που 

εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 
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Στην περίπτωση που κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος δεν 

τηρεί την εργατική νομοθεσία  όσον αφορά την καταβολή των νομίμων αποδοχών, 

οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των κατώτερων 

νομίμων προβλεπομένων, θα κηρύσσεται έκπτωτος.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από 

κλήση του για παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 

της σύμβασης. 

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 ΚΑΘ Α.Ε. 

Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της 

σύμβασης. 

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

αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την ΚΑΘ Α.Ε. το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 

5.2.3.Κατά τα αναφερόμενα στη 5.1.1. της παρούσας , η ΚΑΘ Α.Ε. δύναται να  επιβάλλει 

χρηματικά πρόστιμα ίσης αξίας με το τέλος παράδοσης απορριμμάτων που δεν 

παραδόθηκαν, σε περίπτωση που η μεταφερόμενη ποσότητα εκτός ΚΑΘ Α.Ε. είναι 

μικρότερη σε ποσοστό 5% και άνω από  αυτή που παραδόθηκε  . 

 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 

δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 

6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και 

κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας 

και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης 

της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 

επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο 

όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της 

περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221   ν.4412/2016 οργάνου, εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 

απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε 

φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν 

ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο 

αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 

αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών  

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις 

που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση 
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προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται 

εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α 

του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο 

άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η 

προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι 

κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν 

απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο 

αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 

διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

Το τμήμα Εποπτείας και Εμπορίου της ΚΑΘ Α.Ε. είναι άμεσα αρμόδιο για την 

παρακολούθηση της σύμβασης. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΚΑΘ Α.Ε. έχει συσταθεί 

επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης , το οποίο σε συνεργασία με το τμήμα 

Εποπτείας και Εμπορίου της ΚΑΘ Α.Ε  θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο (το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΘ Α.Ε. 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.  

Σε συνέχεια των σχετικών διατάξεων της ΚΑΘ Α.Ε. ο ανάδοχος υποχρεούται στην 

τήρηση ημερολογίου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 216 του ν. 4412/2016. 

Το ημερολόγιο θα συνυπογράφεται από μέλος – μέλη της επιτροπής παρακολούθησης 

της σύμβασης . 

 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια των τριών (3) συμβάσεων ορίζονται στο άρθρο 1.3.1 . Επισημαίνεται 

ότι για λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της ΚΑΘ Α.Ε. οι ημερομηνίες 

έναρξης και λήξης των 3 τμημάτων θα διαμορφωθούν ανάλογα  μετά την ημερομηνία 

ανάδειξης των αναδόχων των υπηρεσιών της παρούσας . 

 

6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 

221 του ν. 4412/2016.  

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του 

αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε 

παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της 

σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται 

για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών  

σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους 

όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 

καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες 

να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  
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6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 

παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής 

αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά 

την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 

οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει 

σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, με την 

επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί 

πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της 

παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή 

του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από 

επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην 

οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της 

παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 

διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση 

ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε 

από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

 

6.4 Αναπροσαρμογή τιμής  

Πλέον της παραγράφου 1.3.3 αναπροσαρμογή της τιμής δύναται να υπάρξει μετά από 

συναίνεση των δύο (2) συμβαλλομένων μερών της παρούσας .  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 

της Σύμβασης :  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

H υπηρεσία θα παρασχεθεί εντός της Κεντρικής Αγοράς  

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ Α.Α. 

Η «Κ.Α.Θ. Α.Ε.» διαρθρώνεται υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε Τμήματα και 

Ανεξάρτητες Υπηρεσιακές Μονάδες. 

Τα Τμήματα ορίζονται ως ακολούθως: 

α) Τμήμα Εποπτείας & Εμπορίου 

β) Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 

γ)Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών 

δ) Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Το αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης περιλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των 

προαναφερόμενων χωρών –εγκαταστάσεων της ΚΑΘ Α.Ε. καθώς και την παροχή 

υπηρεσιών ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ –ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ –ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. Τούτο σημαίνει 

ότι θα πρέπει κάθε ημέρα της εβδομάδας οι εγκαταστάσεις να παραδίδονται καθαρές 

την εκάστη προηγούμενη ημέρα, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχονται οι αναγκαίες και 

απαιτούμενες υπηρεσίες από τον Νόμο Απεντόμωσης – Μυοκτονίας και Απολύμανσης 

σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ  

ΤΜΗΜΑ 1  

Αποκομιδή οργανικών- ανακυκλώσιμων και σύμμικτων απορριμμάτων σε όλη 

την έκταση που εκτείνεται η ΚΑΘ Α.Ε. και σήμερα ανέρχεται σε 221 περίπου 

στρέμματα. 

Η συλλεγόμενη ποσότητα απορριμμάτων έχει προϋπολογιστεί σε  5.000 τόνους 

ετησίως.  

Η ΚΑΘ ΑΕ  θα αναθέσει, μετά από διαγωνισμό την προαναφερόμενη υπηρεσία σε 

ανάδοχο που θα διαθέσει το προσωπικό, τα μέσα και την απαραίτητη τεχνογνωσία για 

την καλή εκτέλεσή της. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό 

και ανάλογη εμπειρία, ενώ κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να λάβει όλα τα 

απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας του προσωπικού του. Oι εργασίες θα πρέπει να 

εκτελούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνονται όλα τα μέσα προστασίας της 

δημόσιας υγείας και υγιεινής αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος. 

 Η υπηρεσία θα εκτελεστεί για χρονικό διάστημα ενός έτους .Η συχνότητα αποκομιδής 

απορριμμάτων θα είναι σταθερή σε όλη την διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας  

 

Προσδιορισμός της εργασίας του αναδόχου  

Αντικείμενο του έργου είναι ο ημερήσιος (πλην ημέρας Σαββάτου) συνεχής καθαρισμός 

των υπαίθριων, κοινόχρηστων χώρων  και κτιρίων Διοίκησης της Κεντρικής Αγοράς 

Θεσσαλονίκης, καθώς και η διαχείριση απορριμμάτων που παράγονται στις 

εγκαταστάσεις αυτής. Η Κεντρική Αγορά περιλαμβάνει την Λαχαναγορά, την 
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Κρεαταγορά , το κτίριο Διοίκησης , Πύλες, Χώρους Στάθμευσης, Εκκλησία .  

Το σύνολο των απορριμμάτων που παράγονται  στην ΚΑΘ Α.Ε  εκτιμάται στα 5.000.000 

κιλά ετησίως (5.000 τόνους) . Ως εκ τούτου δια την υπογραφής της σύμβασης που θα 

προκύψει ο ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση των χώρων της ΚΑΘ Α.Ε. καθαρών 

δίνοντας δε ιδιαίτερη βαρύτατα επί ποινή των όρων της παραγράφου 5.2 στην 

ανάκτηση ποσοστού μεγαλύτερου του 75% από τα συνολικά απορρίμματα που 

παράγονται στην ΚΑΘ Α.Ε. 

 

Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των 5.000.000 κιλών απορριμμάτων είναι ενδεικτικός, 

καθώς ενδέχεται η ύλη που θα συλλεχθεί (και μεταφερθεί) να είναι μικρότερη ή και 

μεγαλύτερη από την προϋπολογιζόμενη. Παρά ταύτα όμως, τούτο δεν θα επηρεάσει την 

συνολική αμοιβή του αναδόχου , η οποία θα είναι σταθερή και πάντα  σύμφωνη με την 

οικονομική προσφορά που κατατέθηκε . 

 

Τα παραγόμενα απορρίμματα δύνανται να διαχωρίζονται :  

Οργανικά απορρίμματα : απορρίμματα που παράγουν τα καταστήματα χονδρεμπορίας 

της Λαχαναγοράς της ΚΑΘ Α.Ε. και δύνανται στο πνεύμα της προστασίας του 

περιβάλλοντος – και όχι μόνο – να  υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία 

(κομποστοποίηση).  Με τον όρο οργανικά απορρίμματα νοούνται απορρίμματα που 

αποβάλλονται από τα καταστήματα της Λαχαναγοράς από προϊόντα τα οποία πλέον 

δεν δύνανται να πωληθούν και απορρίπτονται ως ακατάλληλα από τα 

προαναφερόμενα καταστήματα  

 

Ανακυκλώσιμα απορρίμματα : κατηγορία απορριμμάτων όπως πλαστικό , χαρτί , γυαλί 

κ.α. τα όποια παράγονται από τα συσκευασμένα προϊόντα που πωλούνται από τους 

μισθωτές της ΚΑΘ Α.Ε. Με τον όρο ανακυκλώσιμα νοούνται απορρίμματα τα οποία με 

επεξεργασία δύνανται να επαναχρησιμοποιηθούν . Η  εκμετάλλευση των απορριμμάτων 

αυτών επαφίεται ως προς την χρήση των στην ανάδοχο εταιρία.  

 

Σύμμικτα απορρίμματα : αποτελούν τα  μη εκμεταλλεύσιμα απορρίμματα τα οποία 

παράγονται στην ΚΑΘ Α.Ε. δεν είναι οργανικά και ανακυκλώσιμα και συλλέγονται και 

μεταφέρονται στα ΧΥΤΑ .  

 

Βασική επιδίωξη της ΚΑΘ Α.Ε. είναι να γίνεται η διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή 

και η ελαχιστοποίηση της ποσότητας των μεταφερομένων απορριμμάτων σε Χώρους 

Υγειονομικής  Ταφής Απορριμμάτων ( ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΡΑΧΗΣ ).  

 

Στην παρούσα μελέτη δεν γίνεται ανάλυση του τρόπου συλλογής και διαλογής των 

απορριμμάτων καθώς επίσης και του τρόπου μεταφοράς αυτών εκτός ΚΑΘ Α.Ε., με την  

αποκλειστική και μόνο διάθεση να μην αποτελέσει η παρούσα μελέτη τροχοπέδη στην 

συμμετοχή συμμετεχουσών εταιριών αλλά και να ευνοήσει τον ανταγωνισμό κατ΄ 

επιταγή κοινοτικών Οδηγιών αλλά και του Ν. 4412/2016. Ως εκ τούτου η ΚΑΘ Α.Ε. δεν 

θα εξετάσει τον τρόπο συλλογής των απορριμμάτων και επαφίεται σε κάθε 

συμμετέχοντα να επιλέξει τον τρόπο αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων. 

Παρά ταύτα η ΚΑΘ Α.Ε. προτρέπει , προς μείωση της υπηρεσίας του καθαρισμού, άρα 

και μείωση της δαπάνης απασχόλησης προσωπικού αλλά και χρήσης εξοπλισμού , η 

συλλογή των απορριμμάτων να ξεκινά από τα καταστήματα της ΚΑΘ Α.Ε. , ώστε με 
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αυτόν τον τρόπο να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό η ποσότης των απορριμμάτων που 

απορρίπτεται στους παρακείμενους των καταστημάτων χώρους της ΚΑΘ Α.Ε.  

 

Πρέπει επιπροσθέτως να αναφερθεί ότι η ΚΑΘ Α.Ε. για τον χώρο της λαχαναγοράς από 

όπου παράγεται και το μεγαλύτερο ποσοστό απορριμμάτων διαθέτει 4 πυρήνες 

καταστημάτων ( κάτωθι παρατίθεται γράφημα ενός πυρήνα της ΚΑΘ Α.Ε. ), 

 
 

περιμετρικά των οποίων και σε απόσταση 10 μέτρων μεταξύ εσωτερικών οδών 

κυκλοφοριακής κίνησης οχημάτων και από τις ράμπες στάθμευσης των οχημάτων 

παρκάρουν τα οχήματα προμηθευτών και αγοραστών τα οποία τις περισσότερες φορές 

παράγουν  και μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων  

Η συνολική έκταση των χώρων αυτών ορίζεται στα 5.860,00 τμ ανά πυρήνα ήτοι 

23.440,00 τμ συνολικά και για αυτή την έκταση θα απαιτηθεί η απασχόληση 

προσωπικού καθαρισμού . 

Ο ανάδοχος της παρούσας θα έχει την πλήρη ευθύνη συγκέντρωσης των απορριμμάτων 

τόσο από τα καταστήματα χονδρεμπορίας, όσο και από αυτά τα οποία βρίσκονται 

ατάκτως ερριμμένα μπροστά στις ράμπες των καταστημάτων της ΚΑΘ Α.Ε.  

Τα απορρίμματα αναλόγως της κατηγορίας που θα συλλέγονται θα μεταφέρονται εκτός 

ΚΑΘ Α.Ε. σε εξειδικευμένες μονάδες επεξεργασίας & διαχείρισης απορριμμάτων, με την 

απασχόληση του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού και έμπειρου προσωπικού . 

 

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, επί ποινή λύσης της σύμβασης, να 

διαχωρίζει τις προαναφερόμενες κατηγορίες απορριμμάτων και να τις μεταφέρει στους 

αντίστοιχους χώρους διαχείρισης αυτών .  

 Η συλλογή – διαλογή και φόρτωση στα οχήματα μεταφοράς εκτός της ΚΑΘ Α.Ε.  αυτή 

θα λαμβάνει χώρο όλες τις ημέρες της εβδομάδας πλην Σαββάτου  

 Για την αποκομιδή, διαχείριση και μεταφορά των παραγόμενων απορριμμάτων εκτός 

της ΚΑΘ ΑΕ απαιτούνται τα κάτωθι κατ΄ ελάχιστον :  
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Όσον αφορά την εν γένει λειτουργία θα χρειαστεί προσωπικό κατά βάση για τον 

καθαρισμό περιμετρικά των πυρήνων Λαχαναγοράς, οι οποίοι θα συλλέγουν τα 

απορρίμματα, θα τα διαχωρίζουν, γιατί θα έχει και ανακυκλώσιμα και θα τα 

τοποθετούν στο μέσο του αναδόχου (πχ. μεταλλικός κάδος),  προκειμένου να 

μεταφερθούν εκτός αυτής προς ΧΥΤΑ (σύμμεικτα).  

Επισημαίνεται ότι τα παραγόμενα απορρίμματα της κρεαταγοράς θα κατευθύνονται 

είτε στα ΧΥΤΑ είτε σε Μονάδες διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών ( όχι οργανικά).   

 

Αν και με την έως τώρα αναφορά στην Διακήρυξη δεν ορίζεται, λόγω της 

πολυπλοκότητας του αντικείμενου , ακριβής αριθμός απασχολούμενου προσωπικού και 

εξοπλισμού , κάτωθι παρατίθεται η γνώση και εμπειρία της ΚΑΘ Α.Ε. από την 

ενασχόληση με το αντικείμενο του καθαρισμού . 

Από την εμπειρία  κρίνεται ότι απαιτείται : 

 ένα τουλάχιστον απορριμματοφόρο όχημα για μεταφορά των απορριμμάτων  

στον ΧΥΤΑ  

 2 τουλάχιστον καδοφόρα οχήματα μεταφοράς κάδων. Στους κάδους θα 

αποθηκεύονται οργανικά απορρίμματα και ανακυκλώσιμα ( ξεχωριστά η κάθε 

κατηγορία ). 

 Δεν γίνεται ειδική μνεία στις προδιαγραφές των  οχημάτων, για τα οποία ο μοναδικός 

περιορισμός είναι, να είναι συμβατά με τις ανάγκες της ΚΑΘ Α.Ε. και τούτο θα ληφθεί 

υπόψη από τον έλεγχο των χώρων που θα πραγματοποιήσει ( άρθρο 1.3.2) ο ανάδοχος .   

Το όχημα που θα απαιτηθεί  για  πλύση κάδων και κοινόχρηστων χώρων θα τεθεί στην 

διάθεση του αναδόχου από τα οχήματα ιδιοκτησίας της ΚΑΘ Α.Ε. Για την περίπτωση 

αυτή ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα απασχόλησης του οδηγού και με βλάβες που θα 

προκύψουν αποδεδειγμένα από κακή χρήση αυτών. Τα έξοδα κίνησης αυτών θα 

βαρύνουν την ΚΑΘ Α.Ε. Μόνο σε περίπτωση βλάβης αυτών θα πρέπει ο ανάδοχος να τα 

αντικαταστήσει με οχήματα που θα βρίσκονται στην διάθεση του και για τα οποία θα 

επιβαρύνεται με έξοδα κίνησης  .  

 

 Με τα σημερινά δεδομένα η απασχόληση για τον καθαρισμό των πυρήνων σε ομαλές 

συνθήκες καλύπτεται με 8 άτομα σε όλους τους πυρήνες της λαχαναγοράς ( 2 άτομα 

ανά πυρήνα ). 

Ο διαχωρισμός οργανικών και ανακυκλώσιμων μπορεί να γίνεται και απευθείας στις 

ράμπες. Η ΚΑΘ Α.Ε. θα κάνει αποδεκτή κάθε πρόταση, η οποία θα διαφέρει από τα 

προηγούμενα με την μοναδική προϋπόθεση , να είναι πρόταση εφικτή και να επιφέρει 

το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα στον καθαρισμό της ΚΑΘ ΑΕ. 

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος στην προσφορά που θα καταθέσει, 

αναφέρει (στην απαιτούμενη έκθεση)  απαίτηση  παραχώρησης εκ μέρους της ΚΑΘ Α.Ε. 

χώρο, ώστε ένα επιτυγχάνει τον καλλίτερο δυνατό διαχωρισμό με σκοπό την αύξηση 

του ποσοστού οργανικών και την αντίστοιχη μείωση των σύμμικτων που μεταφέρονται 

στα ΧΥΤΑ η ΚΑΘ Α.Ε. θα κάνει αποδεκτό το αίτημα . 

Στην περίπτωση αυτή βασική προϋπόθεση ( και όρο λύσης της σύμβασης ) είναι  ότι ο 

παραχωρούμενος χώρος δεν θα αποτελέσει χώρο αποθήκευσης αποβλήτων .  

Η προαναφερόμενη παραχώρηση χώρου δεν θα επηρεάσει το οικονομικό τίμημα του 

αναδόχου ούτε και τον προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης. Τέλος οι δαπάνες 

προσαρμογής και διαμόρφωσης του χώρου θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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Επισημαίνεται  ότι η παρούσα Διακήρυξη και ο προϋπολογισμός αυτής συντάχθηκε με 

τις υπάρχουσες συνθήκες και ανάγκες της ΚΑΘ Α.Ε. , ως  εκ τούτου ο ανάδοχος θα 

πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος σε περίπτωση αύξησης του όγκου των 

απορριμμάτων, να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα με κάθε τρόπο ( π.χ. αύξηση του 

αριθμού των υπαλλήλων που έχει δηλώσει ότι θα απασχολήσει στην παροχή της 

υπηρεσίας ή και περαιτέρω χρήση απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού ).  

Δέον να αναφερθεί ότι η παραγωγή των απορριμμάτων παρατηρείται  αυξημένη κατά 

τους καλοκαιρινούς μήνες. Eπιπροσθέτως δε σε καμία περίπτωση η ενδεχόμενη 

μεταβολή του αριθμού του απασχολούμενου  προσωπικού ή διαθέσιμου παρεχόμενου 

εξοπλισμού δεν θα επηρεάσει την αμοιβή του αναδόχου.  

Τέλος όπως έχει ήδη προαναφερθεί ο ανάδοχος θα προβεί σε καθαρισμό  οδών, 

παρκινγκ, περιμετρικά των κτηρίων Διοίκησης, φυλακίων κτλ. 

 

Η απασχόληση των υπαλλήλων σύμφωνα με την εμπειρία της ΚΑΘ Α.Ε. κρίνεται ότι 

δύναται να παρασχεθεί επαρκώς και να διαχωριστεί , ως εξής σε  

Α.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΥΡΗΝΩΝ που θα διενεργείται από Δευτέρα έως Παρασκευή . Oι ώρες 

απασχόλησης ορίζονται ως εξής: 12.00 – 18.00. Από 08:00-12:00 θα απαιτηθεί η 

απασχόληση 2 ατόμων για επίλυση κάθε έκτακτου περιστατικού ως προς την 

καθαριότητα που θα υπάρξει . 

Β. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΤΑΓΟΡΆΣ που θα διενεργείται από Δευτέρα 

έως Παρασκευή. Oι ώρες απασχόλησης ορίζονται ως εξής: 08.00 – 14.00                                                                                                                            

Γ. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ  ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ που θα διενεργείται από Δευτέρα έως 

Παρασκευή. Για την τελευταία περίπτωση αν κριθεί σημαντικό  ενδεχομένως να 

απαιτηθεί ο διαχωρισμός και μεταφορά την Κυριακή. Oι ώρες απασχόλησης ορίζονται 

ως εξής: 08.00 – 14.00. 

       ( Επισημαίνεται ότι τα προαναφερόμενα αποτελούν πρακτική που ισχύει μέχρι 

σήμερα στην ΚΑΘ Α.Ε. σε περίπτωση που η πρόταση του αναδόχου είναι διαφορετική 

αλλά κριθεί σωστή θα γίνει αποδεκτή ).    

Δ. Πλύσιμο των χώρων της ΚΑΘ Α.Ε. με το μηχάνημα της ΚΑΘ Α.Ε. ( σελ.76) 2 φορές την 

εβδομάδα και πλύσιμο κάδων της ΚΑΘ Α.Ε. άπαξ μηνιαίως                                                                              

 

Μεταφορικά μέσα – Απαιτούμενος εξοπλισμός (επί ποινή αποκλεισμού)  

Ο εξοπλισμός που θα διαθέσει ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να είναι ιδιόκτητος στο 

100% ή μισθωμένος από εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) κατά την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης που θα προκύψει από την παρούσα, ή στην περίπτωση 

εφαρμογής για την μεταφορά πόρων από τρίτους, ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να 

είναι ιδιόκτητος κατά 100% από τον τρίτο ο οποίος τον παρέχει, κατά την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης και θα συμφωνεί πλήρως με την τεχνική έκθεση του 

φακέλου τεχνικής προσφοράς .  

 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν λίστα με το σύνολο του εξοπλισμού που 

διαθέτουν προκειμένου να αποδείξουν την δυνατότητα αντικατάστασης των ανωτέρω 

οχημάτων λόγω βλάβης ή την κάλυψη εκτάκτων αναγκών. Με την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης  , τα οχήματα του αναδόχου θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα 

με τις απαραίτητες άδειες κυκλοφορίας, να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
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τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και να είναι ασφαλισμένα – καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

– όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός (πλην οχημάτων 

μεταφοράς και έργου) θα πρέπει να είναι στο σύνολό του ιδιόκτητος κατά 100%. Στην 

περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων για την μεταφορά πόρων από τρίτους, ο 

εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να είναι ιδιόκτητος κατά 100% από τον τρίτο ο οποίος τον 

παρέχει. Σε περιπτώσεις νομικών προσώπων, ενώσεων, κοινοπραξιών κ.λ.π. η δήλωση 

γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο τους.  

 

Δια της παρούσης η ΚΑΘ Α.Ε. προτρέπει τον ανάδοχο να ενημερώνει τους εμπόρους – 

μισθωτές Λαχαναγοράς ΚΑΘ ΑΕ για τον καλύτερο και πιο άμεσο τρόπο επικοινωνίας 

μαζί τους, για την συλλογή των οργανικών απορριμμάτων.  

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Καθαρισμός και σκούπισμα έμπροσθεν των ραμπών των καταστημάτων της 

Λαχαναγοράς, της Κρεαταγοράς  καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων και 

απομάκρυνση των απορριμμάτων με τη χρήση ανθρωπίνου δυναμικού και μηχανικών 

μέσων και εν συνεχεία απομάκρυνση τους προς τους χώρους συγκέντρωσης 

απορριμμάτων. 

Τα σύμμικτα απορρίμματα που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους της ΚΑΘ ΑΕ, και 

κυρίως κατά την περίμετρο και τον περιβάλλοντα χώρο  του εκάστοτε πυρήνα της 

Λαχαναγοράς θα διαχωρίζονται και, με μέσα καθαρισμού (φαράσια – σκούπες – 

ξύστρες κ.α.)  θα μεταφέρονται σε μέσα συλλογής, ή και σε κάθε άλλο πρόσφορο μέσο 

που θα τοποθετήσει  ο ανάδοχος .  

Χειρονακτικός οδοκαθαρισμός της ΚΑΘ Α.Ε. Ο χειρονακτικός καθαρισμός θα 

διενεργείται ημερησίως στους κοινόχρηστους χώρους της ΚΑΘ Α.Ε. πλην αυτών που 

εκτείνονται περιμετρικά των πυρήνων, με προτεραιότητα περιμετρικά του κτιρίου 

διοίκησης και του κτιρίου της κρεαταγοράς . 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ :  

1. Η διαχείριση των απορριμμάτων επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του αναδόχου ως 

προς τον τρόπο αποκομιδής, μεταφοράς, τον εξοπλισμό που θα απαιτηθεί (οχήματα 

μεταφοράς, κάδοι συλλογής) αλλά και τον αριθμό του προσωπικού που θα 

απασχοληθεί. 

2. Όσον αφορά τα οργανικά και ανακυκλώσιμα προτείνεται προς διευκόλυνση όλων η 

συλλογή οργανικών και ανακυκλώσιμων να γίνεται απ ευθείας από τις ράμπες των 

καταστημάτων και κατόπιν συνεννοήσεως με τα καταστήματα. Προτείνεται η 

καθημερινή απ΄ ευθείας επαφή υπαλλήλου του αναδόχου με τα καταστήματα 

λαχαναγοράς προκειμένου να οργανώνεται σωστά η διαδικασία παραλαβής αυτών και 

έτσι να οδηγούνται όσο το δυνατόν περισσότερα οργανικά & ανακυκλώσιμα προς 

ανάκτηση.  

3. Για την κρεαταγορά, δέον να αναφερθεί  ότι η αποκομιδή ζωικών υποπροϊόντων δεν 

αποτελεί τμήμα της παρούσας διακήρυξης. 
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4. Ο Ανάδοχος επιπροσθέτως θα έχει την δυνατότητα, όταν ζητηθεί από την ΚΑΘ 

Α.Ε. να προβαίνει σε πλύσιμο των χώρων αυτής  με ειδικά μηχανήματα έργου τα οποία 

θα πλένουν και θα απολυμαίνουν τον χώρο όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο με υψηλή 

πίεση νερού. Η προαναφερομένη υπηρεσία δεν συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά του 

αναδόχου για την συμμετοχή του στον διαγωνισμό και , κατά περίσταση η ΚΑΘ Α.Ε. θα 

κρίνει για την εκτέλεση της . 

5. Τα οχήματα που θα διαθέσει ο ανάδοχος θα είναι κατάλληλων διαστάσεων -  

όγκου και χωρητικότητας ώστε να προσεγγίζουν με την μεγαλύτερη δυνατή ευκολία τις 

εγκαταστάσεις της ΚΑΘ Α.Ε. 

6. Ο ανάδοχος δια της συμμετοχής στην παρούσα δεσμεύεται ότι  θα διαθέτει καθ’ 

όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης τουλάχιστον τον ελάχιστο απαιτούμενο 

αριθμό απορριμματοφόρων (και εφεδρικό σε περίπτωση βλάβης) καθώς και το 

απαιτούμενο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας . 

7.  Ο εξοπλισμός ,τα αναλώσιμα (σακούλες απορριμμάτων , καροτσάκια, σκούπες, 

φαράσια κ.λ.π.) θα προμηθεύονται με ευθύνη και κόστος του αναδόχου.  

8. Ο ανάδοχος επιπρόσθετα δεσμεύεται ότι τα οχήματα που θα διαθέσουν ως 

εξοπλισμό θα κατέχουν τις απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας, εξοφλημένα τέλη, 

ασφάλεια, τεχνικά δελτία ελέγχου ΚΤΕΟ . 

9. Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του αναδόχου,  η χρήση των 2 

μηχανημάτων έργου , ιδιοκτησίας της ΚΑΘ Α.Ε για καθαρισμό .  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

1) Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους, που αφορούν το 

αντικείμενο του έργου για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας, ως εκ 

τούτου σε  καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται στην άγνοια των 

συνθηκών και αναγκών στην διαχείριση απορριμμάτων για περιπτώσεις προβλημάτων 

η αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα.  

2) Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την άριστη εκτέλεση του έργου εντός του 

συμβατικού χώρου εργασίας, διαθέτοντας με δαπάνες του τα αναγκαία μέσα, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας και της σύμβασης που θα υπογραφεί, καθώς και το 

αναγκαίο ειδικευμένο, έμπειρο και ικανό προσωπικό (οδηγοί, χειριστές, εργατικό 

προσωπικό και εποπτεία) για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παρούσας 

διακήρυξης.  

3) Ο ανάδοχος υποχρεούται κάθε φορά (ανάλογα με την εποχή) να απασχολεί τον 

απαραίτητο αριθμό προσωπικού, ώστε ο χώρος της συμβατικής εργασίας του να 

εμφανίζει πολιτισμένη εικόνα καθ' όλη την χρονική περίοδο της διάρκειας εκτέλεσης 

της σύμβασης  

4) Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής, 

ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος (περιβαλλοντικοί όροι).  

5) Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του 

εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του 

μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την κάλυψη των εργασιών.  

6) Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας της ΚΑΘ Α.Ε. 

προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και να 

ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του.  
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7) Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνη εποπτεία, προκειμένου να συντονίζει 

το έργο και να ενημερώνει για θέματα που αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση του 

έργου.  

8) Το έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και ασφαλίζεται 

αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση 

ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί 

να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Οι οδηγοί και χειριστές θα έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελματική άδεια 

οδηγήσεως και επαρκή προϋπηρεσία.  

9) Το προσωπικό του ανάδοχου θα αντικαθίσταται, εφ' όσον το απαιτήσει η ΚΑΘ Α.Ε. , 

σε περίπτωση που θα κριθεί ακατάλληλο για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού 

έργου.  

10) Το προσωπικό του ανάδοχου θα φορά ειδική στολή με τα διακριτικά στοιχεία.  

11) Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να 

διατηρείται καθαρός και επιβάλλεται να πλένεται κατά τακτικά διαστήματα.  

13) Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση 

του με άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς 

διακοπή.  

14) Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ενημερώνει αμελλητί τον την ΚΑΘ Α.Ε. για κάθε 

τροποποίηση του καταστατικού του και κάθε αλλαγή στην διοίκηση και εκπροσώπηση 

του  

16) Ο ανάδοχος κατά την έναρξη των εργασιών υποχρεούται να καταθέσει αναλυτική 

κατάσταση με το προσωπικό που πρόκειται να απασχολήσει.  

17) Ο ανάδοχος ανεξάρτητα αριθμού εργαζόμενων υποχρεούται να χρησιμοποιεί 

υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, ενώ αν απασχολεί περισσότερους από 50 εργαζόμενους 

υποχρεούται να χρησιμοποιεί και τις υπηρεσίες του Ιατρού Εργασίας όπως 

περιγράφονται στον Ν.1568/1985. Επίσης υποχρεούται να έχει στη διάθεση των 

εργαζόμενων του Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου των υφιστάμενων κατά 

την εργασία κινδύνων για την Ασφάλεια και την Υγεία.  

18) Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να δίνει γραπτή ενημέρωση στην ΚΑΘ Α.Ε , δια της 

εποπτείας του, για περιπτώσεις για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προβαίνει 

στην απόρριψη αντικειμένων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην ρύπανση δημόσιου ή 

ιδιωτικού χώρου, απόθεση οικοδομικών υλικών κλπ.  

 

Στην τιμή που θα προσφέρει ο κάθε συμμετέχων θα συμπεριλάβει: 

 1) Το κόστος απόσβεσης του κεφαλαίου για την αξία κτήσης των οχημάτων,  

2) Το κόστος των καυσίμων,  

3) Το κόστος των αναλώσιμων (λιπαντικά, υγρά υδραυλικών, ελαστικά, μπαταρίες, 

ανταλλακτικά, κ.λπ.) των οχημάτων,  

4) Το κόστος των δαπανών για τις εργασίες της συντήρησης των οχημάτων 

(προγραμματισμένα και έκτακτα – βλάβες - services),  

5) Το κόστος των ασφαλίστρων των οχημάτων,  

6) Το κόστος των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων,  

7) Το κόστος των δελτίων καταλληλότητας (Κ.Τ.Ε.Ο.) του τεχνικού ελέγχου των 

οχημάτων,  

8) Το κόστος των καρτών καυσαερίων των οχημάτων,  
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9) Το κόστος της μισθοδοσίας του προσωπικού (επόπτης, οδηγοί και εργάτες),  

10) Το κόστος των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (εργοδοτικές και εργατικές),  

11) Το κόστος των αδειών, δώρων, επιδομάτων και ότι άλλο προβλέπεται από την 

Ελληνική Εργατική Νομοθεσία και βρίσκεται σήμερα σε ισχύ με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.  

12) το ενδεχόμενο τέλος διοδίων 

13) ενδεχόμενη χρήση μηχανημάτων πλύσης χώρων και κάδων κατά τα αναφερόμενα 

στην σελ. 76. 

 

 

Υποχρεώσεις αναδόχου  

α) Κατάρτιση προγράμματος ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 

μισθωτών των καταστημάτων της ΚΑΘ Α.Ε. για περιβαλλοντικά θέματα.  

β) Κατάρτιση προγράμματος ποιότητας των εργασιών, σχεδίου ασφάλειας και υγείας 

(ΣΑΥ), καθώς και φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ). Οι συμβατικές εργασίες θα 

εκτελούνται από τον ανάδοχο σύμφωνα με το πρόγραμμα Γενικότερα και πέρα από το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις αποκομιδής των 

απορριμμάτων κατά τρόπο που να μην προκύπτουν προβλήματα υγιεινής ή ρύπανσης 

του περιβάλλοντος έστω και αν αυτό λόγω ειδικών συνθηκών απαιτεί να ληφθούν 

πρόσθετα μέτρα ή να επιμηκυνθεί το ωράριο εργασίας.  

γ) ο ανάδοχος στην υπογραφή της σύμβασης υποχρεωτικά θα επιδείξει τα πρωτότυπα 

και θα καταθέσει αντίγραφα από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Τις πρωτότυπες 

άδειες κυκλοφορίας και τα βιβλιάρια μεταβολών των οχημάτων. 2. Τα δελτία 

καταλληλότητας (Κ.Τ.Ε.Ο.), 3. Τις αποδείξεις πληρωμής των τελών κυκλοφορίας των 

οχημάτων 4. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτών για αστική ευθύνη προς τρίτους, 5. Τις 

κάρτες καυσαερίων τους. 

 Ανάδοχος ο οποίος δεν θα προσκομίσει εγκαίρως τα παραπάνω ζητούμενα έγγραφα θα 

κηρύσσεται έκπτωτος. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, ενώ ο Φ.Π.Α. 

βαρύνει την ΚΑΘ Α.Ε.  

δ) άμεση επιδίωξη του αναδόχου αποτελεί η ελαχιστοποίηση των σύμμικτων 

απορριμμάτων που μεταφέρονται στα ΧΥΤΑ  

ε) ο ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση ημερολογίου σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 216 του ν. 4412/2016. Το ημερολόγιο θα συνυπογράφεται από μέλος – μέλη 

της επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης . 

 

Ατυχήματα και Ζημιές  

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί η ΚΑΘ Α.Ε. με αποζημιώσεις 

ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου, καθώς και με αποζημιώσεις για ζημιές που 

προκλήθηκαν από το προσωπικό του εργολάβου και των μεταφορικών μέσων σε ξένη 

ιδιοκτησία. 

Πρόληψη ατυχημάτων – Μέτρα υγιεινής  

Ο ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που απορρέουν από τις 

κείμενες διατάξεις, λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων προς το προσωπικό 

που χρησιμοποιεί και προς κάθε τρίτο, ενώ μεριμνά για την παροχή πρώτων βοηθειών 

προς αυτούς. Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό, για την 

παροχή πρώτων βοηθειών.  

 

Τμήμα 2: 



82 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

1. ΤΟΠΟΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Α. Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι οι εγκαταστάσεις της Κεντρικής Αγοράς 

Θεσσαλονίκης, στη Ν. Μενεμένη Θεσσαλονίκης. 

α) ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ 

- κοινόχρηστα  WC, 6 ημέρες την εβδομάδα πλην Σαββάτου.  

Τα κοινόχρηστα WC που βρίσκονται στους πυρήνες της Λαχαναγοράς είναι στο 

σύνολο 9 τα οποία αποτελούνται από 4 μεγάλα και 5 μικρά. 

Τα μεγάλα WC αποτελούνται αναλυτικά από : 

1 WC γυναικών το οποίο έχει μέσα 2 νιπτήρες, 1 Λεκάνη Υψηλής Πιέσεως και 1 

Λεκάνη Τούρκικη και μία βρύση κοινόχρηστη. 

Διαστάσεις μήκος 3.50m x πλάτος 3.75m Σύνολο 13 m² 

1 WC αντρών το οποίο έχει μέσα 2 νιπτήρες, 1 Λεκάνη Υψηλής Πιέσεως και 1 

Λεκάνη Τούρκικη και μία βρύση κοινόχρηστη. 

Διαστάσεις μήκος 3.50m x πλάτος 3.75m Σύνολο 13 m² 

1 WC αναπήρων το οποίο έχει μέσα 1 νιπτήρα, 1 Λεκάνη Υψηλής Πιέσεως και μία 

βρύση κοινόχρηστη. 

Διαστάσεις μήκος 2.20m x πλάτος 2.30m Σύνολο 5 m² 

Τα μικρά WC αποτελούνται αναλυτικά από : 

1 WC γυναικών το οποίο έχει μέσα 2 νιπτήρες, 1 Λεκάνη Υψηλής Πιέσεως και 1 

Λεκάνη Τούρκικη και μία βρύση κοινόχρηστη. 

Διαστάσεις μήκος 3.55m x πλάτος 3.75m Σύνολο 13 m² 

1 WC αντρών το οποίο έχει μέσα 2 νιπτήρες, 1 Λεκάνη Υψηλής Πιέσεως και 1 

Λεκάνη Τούρκικη και μία βρύση κοινόχρηστη. 

Διαστάσεις μήκος 3.55m x πλάτος 3.75m Σύνολο 13 m² 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ WC ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ : 254 m² 

 

- Βιομηχανικά δάπεδα κοινόχρηστων  χώρων   πυρήνων Λαχαναγοράς –  

2 φορές κάθε εβδομάδα (ένας πυρήνας τη φορά κάθε Τρίτη  & Παρασκευή )  

Βιομηχανικά δάπεδα εσωτερικά των πυρήνων της Λαχαναγοράς 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ : 7.600 m² 

(Ο Καθαρισμός τους : πλύσιμο – στέγνωμα , θα γίνεται με το επικαθήμενο μηχάνημα 

πλύσης στέγνωσης δαπέδων). 

 

β) ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ- Από Δευτέρα έως Παρασκευή ( πλην Σαββατου – Κυριακής )  

Κοινόχρηστοι Χώροι Κρεαταγοράς 

i) Διάδρομοι Εσωτερικά της Κρεαταγοράς και είσοδοι -μπαλκόνια 2330 m2 

ii) Γραφείο Κτηνιατρικής Υπηρεσίας 15 m² 

iii) Εργαστήριο Κτηνιατρικής Υπηρεσίας 78 m² 

iv) Γραφείο Πρώτων Βοηθειών 11 m² 

v) Βοηθητικός Χώρος Γραφείου Πρώτων Βοηθειών 7 m² 

vi) Αίθουσα Συνεδριάσεων 110 m² 

vii) Κουζίνα Αίθουσας Συνεδριάσεων 20 m² 

viii) Ψυγεία Εργαστήριο Κτηνιατρικής Υπηρεσίας 4 Ψυγεία * 9 m² 

ix) Γραφείο Κεντρικού Υπολογιστή 11 m² 

x) Τουαλέτες Αίθουσας Συνεδριάσεων 39 m² Αποτελούμενες από 8 Λεκάνες, 1 

Ντουζιέρα, 8 νιπτήρες και 4 ουρητήρες 
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xi) Τουαλέτες Κτηνιατρικής Υπηρεσίας 10 m² Αποτελούμενες από 2 Λεκάνες, 2 

νιπτήρες. 

xii) Τουαλέτες Γραφείου Πρώτων Βοηθειών 3 m² Αποτελούμενες από 1 Λεκάνη, 2 

νιπτήρες. 

xiii) φυλάκιο και wc της Π2  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ : 2670 m² 

 

 Κτίριο Διοίκησης ( τμήματα της Α.Ε. καθώς και ο διάδρομος του ισογείου )- 

Κάθε Δευτέρα – Τετάρτη  & Παρασκευή 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ : 680,00 m² 

 

ΦΥΛΑΚΙΑ ΠΥΛΩΝ ( 12) - Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ : 131,19 m² 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ - Κάθε  Πέμπτη  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ : 33,71 m² 

 

2. Προβλέπεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών : 

Α). Καθαριότητα των εννέα (9) W.C. που βρίσκονται εξωτερικά όλων των 

πυρήνων της Λαχαναγοράς καθώς και του περιβάλλοντος χώρου αυτών. 

Η καθαριότητα θα διενεργείτε 6 ημέρες την εβδομάδα πλην Σαββάτου  και 

περιλαμβάνει : 

α) την καθημερινή και συνεχόμενη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων,  

β) όπου απαιτείται: σκούπισμα, υγρό καθαρισμό όλων των επιφανειών 

(εσωτερικών-εξωτερικών) του εξοπλισμού, των τοίχων, των θυρών, τοπική αφαίρεση 

των ρύπων από τα δάπεδα, σφουγγάρισμα και συντήρηση των δαπέδων, 

γ) τοποθέτηση χαρτιών υγείας όπου και όταν απαιτείται . 

Η ΚΑΘ Α.Ε. σε καθημερινή βάση θα ελέγχει ότι ο καθαρισμός  θα γίνεται – επί ποινή 

λύσης της σύμβασης – 2 φορές τουλάχιστον ημερησίως.  

 

Β. Καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων & των W.C. του κτιρίου της 

Κρεαταγοράς.  

Η καθαριότητα του κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου της Κρεαταγοράς θα γίνεται 

καθημερινά. Επίσης με το επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης στέγνωσης δαπέδων 

ιδιοκτησίας της  ΚΑΘ Α.Ε. θα γίνεται 1 φορά την εβδομάδα, για όλο το διάστημα της 

σύμβασης καθώς και της τυχούσης προαίρεσης της, σε ημέρες και ώρες που καθορίζει η 

ΚΑΘ Α.Ε.  

Η καθαριότητα περιλαμβάνει: 

α) την καθημερινή και συνεχόμενη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων, 

β) όπου απαιτείται: σκούπισμα, υγρό καθαρισμό όλων των επιφανειών 

(εσωτερικών - εξωτερικών) του εξοπλισμού, των τοίχων, των θυρών, τοπική αφαίρεση 

των ρύπων από τα δάπεδα, σφουγγάρισμα και συντήρηση των δαπέδων, 

σφουγγάρισμα σε σκάλες και μπαλκόνια , καθαρισμό τζαμιών, 

γ) τοποθέτηση χαρτιών υγείας όπου και όταν απαιτείται . 

Επίσης ο υπάλληλος πέραν των καθηκόντων του στην Κρεαταγορά θα έχει και τον  

καθαρισμό του φυλακίου της Π2 -  WC.  
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Γ. Καθαριότητα των κοινόχρηστων Χώρων ΕΝΤΟΣ των πυρήνων της 

Λαχαναγοράς  

Καθαρισμός (πλύση - στέγνωση) των εσωτερικών βιομηχανικών κοινόχρηστων 

χώρων της Λαχαναγοράς, με το μηχάνημα που θα διαθέσει ο ανάδοχος σε ημέρες και 

ώρες που θα καθορίζει η ΚΑΘ Α.Ε. οι οποίες πλην εκτάκτων περιπτώσεων ορίζονται η 

Τρίτη και Παρασκευή. 

   

Δ. Κτίριο Διοίκησης (τμήματα της Α.Ε. καθώς και ο διάδρομος του ισογείου) 

κάθε Δευτέρα,  Τετάρτη  & Παρασκευή  

Η καθαριότητα περιλαμβάνει: 

α) συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων, 

β) σκούπισμα, υγρό καθαρισμό όλων των επιφανειών (εσωτερικών - εξωτερικών) 

του εξοπλισμού, των τοίχων, των θυρών, τοπική αφαίρεση των ρύπων από τα δάπεδα, 

σφουγγάρισμα και συντήρηση των δαπέδων, 

γ) τοποθέτηση χαρτιών υγείας όπου και όταν απαιτείται. 

δ) πλύσιμο στα τζάμια κτιρίου Διοίκησης και Πυλών 2 φορές τον μήνα 

 

Ε. ΦΥΛΑΚΙΑ ΠΥΛΩΝ ( 12)- υπάρχουσα κατάσταση-  κάθε Δευτέρα,  Πέμπτη  

α) συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων, 

β) όπου απαιτείται: σκούπισμα, υγρό καθαρισμό όλων των επιφανειών 

(εσωτερικών - εξωτερικών) του εξοπλισμού, των τοίχων, των θυρών, τοπική αφαίρεση 

των ρύπων από τα δάπεδα, σφουγγάρισμα και συντήρηση των δαπέδων, 

γ) τοποθέτηση χαρτιών υγείας όπου και όταν απαιτείται. 

δ) πλύσιμο στα τζάμια Πυλών 2 φορές τον μήνα 

 

ΣΤ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ κάθε Πέμπτη 

α) συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων, 

β) όπου απαιτείται: σκούπισμα, υγρό καθαρισμό όλων των επιφανειών 

(εσωτερικών - εξωτερικών) του εξοπλισμού, των τοίχων, των θυρών, τοπική αφαίρεση 

των ρύπων από τα δάπεδα, σφουγγάρισμα και συντήρηση των δαπέδων. 

 

3. Ωράριο Καθαριότητας Απασχολουμένων 

- Ένα άτομο θα απασχολείται καθημερινά σε ώρες 05:00 – 11:00  πλην Σαββάτου 

και Κυριακής, στην Κρεαταγορά, στο φυλάκιο-WC (Πύλη 2) και 1 φορά/εβδομάδα στην 

Κρεαταγορά με τη χρήση του επικαθήμενου μηχανήματος  πλύσης στέγνωσης δαπέδων.  

- 2 άτομα τα οποία θα απασχολούνται: 

6 ώρες στη Λαχαναγορά κατά τις μέρες Τρίτη, Τετάρτη και Κυριακή, 

8 ώρες ημερησίως στη Λαχαναγορά την Δευτέρα, 

7 ώρες ημερησίως στη Λαχαναγορά την Πέμπτη 

και  4 ώρες στη Λαχαναγορά την Παρασκευή, σε ώρες ημερήσιες (όχι νυκτερινές).  

Σε κάθε περίπτωση η ΚΑΘ Α.Ε. δύναται να τροποποιεί ώρες και ημέρες εργασίας 

των προαναφερομένων 2 απασχολουμένων, όχι όμως με ώρες νυκτερινές – αργίες ή 

κάθε άλλο που θα επηρεάσει την αμοιβή του υπαλλήλου και πάντα δίχως να απαιτείται 

η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου. 

Η κύρια ασχολία των 2 ατόμων θα είναι η Καθαριότητα των εννέα (9) W.C. που 

βρίσκονται εξωτερικά όλων των πυρήνων η καθαριότητα θα γίνεται 3 φορές ανά ημέρα 

πλην Παρασκευής που θα γίνεται 2 φορές . 
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- Ο 4ος  υπάλληλος θα απασχολείται : 

8 ώρες κάθε Δευτέρα στο Κτίριο Διοίκησης (τμήματα της Α.Ε. καθώς και ο 

διάδρομος του ισογείου) και στα φυλάκια των πυλών  

6 ώρες κάθε Τετάρτη στον καθαρισμό  των κοινόχρηστων χώρων  των πυρήνων της 

Λαχαναγοράς με τη χρήση του επικαθήμενου μηχανήματος πλύσης στέγνωσης 

δαπέδων. 

5 ώρες κάθε Τετάρτη στο Κτίριο Διοίκησης (τμήματα της Α.Ε. καθώς και ο διάδρομος 

του ισογείου)  

6 ώρες κάθε Πέμπτη στην εκκλησία και στα φυλάκια των πυλών  

10 ώρες κάθε Παρασκευή στον καθαρισμό  των κοινόχρηστων χώρων  των 

πυρήνων της Λαχαναγοράς με τη χρήση του επικαθήμενου μηχανήματος πλύσης 

στέγνωσης δαπέδων και στο κτίριο Διοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, ενόψει των έργων του ΕΣΠΑ στα οποία συμμετάσχει η ΚΑΘ Α.Ε. στην 

περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή στα τετραγωνικά μέτρα του κτιρίου 

Διοίκησης ή στον αριθμό των φυλακίων της ΚΑΘ Α.Ε., ο καθαρισμός αυτών θα 

εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο της παρούσης σύμβασης χωρίς να απαιτηθεί 

σύναψη νέας σύμβασης ή τροποποίησης των όρων αυτής που θα προκύψει από την 

παρούσα διακήρυξη. 

 

Δ. Αριθμός υπαλλήλων που απαιτούνται 

- Σύνολο απασχολουμένων υπαλλήλων Τέσσερα (4) άτομα  δύο (2) εκ των οποίων 

θα διαθέτουν  ερασιτεχνική άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου. 

- Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ορίσει υπεύθυνο αντιπρόσωπό του, ο οποίος σε 

συνεργασία με τις υπηρεσίες της Κ.Α.Θ. Α.Ε. θα ρυθμίζει το έργο του καθαρισμού. 
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Ως εκ τούτου ο πίνακας κατανομής του προσωπικού θα έχει ως εξής : 

 

  1ο Άτομο   2ο Άτομο   3ο Άτομο   4ο Άτομο   

  ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ WC WC 

ΚΤΙΡΙΟ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

  

 

ΦΥΛΑΚΙΑ 

ΠΥΛΩΝ 

 ΠΥΡΗΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 05:00 - 11:00  

07:00-

15:00 

07:00-

15:00 

08:30-16:30 

 Χ Χ 

ΤΡΙΤΗ 05:00 - 11:00  

09:00-

15:00 

09:00-

15:00 Χ Χ   Χ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 05:00 - 11:00  

09:00-

15:00 

09:00-

15:00 

 11:00-

16:00 Χ 

15:30-

21:30 Χ 

ΠΕΜΠΤΗ 05:00 - 11:00  

08:30-

15:30 

08:30-

15:30 Χ 

11:00-

16:00 Χ 11:00-16:00 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05:00 - 11:00  

06:30 -

10:30 

06:30 -

10:30 

12:00-

16:00 Χ 

09:00-

15:00 Χ 

ΣΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

ΚΥΡΙΑΚΗ Χ 

09:00-

15:00 

09:00-

15:00 Χ Χ Χ Χ 

 

Σε κάθε περίπτωση η Κ.Α.Θ. Α.Ε. δύναται να τροποποιεί σύμφωνα με τις ανάγκες 

της, τις ώρες και ημέρες εργασίας των προαναφερομένων απασχολουμένων, όχι όμως 

με ώρες νυκτερινές – αργίες ή κάθε άλλο που θα επηρεάσει την αμοιβή του υπαλλήλου 

και πάντα δίχως να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου. 

 

 

Τμήμα 4: «ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ & ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ – 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ & ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ – ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ & ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ(ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ) ΣΤΗΝ 

Κ.Α.Θ. Α.Ε.» 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 
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1. Η μυοκτονία θα γίνεται σε κλειστούς δολωματικούς σταθμούς με κλειδί 

ασφαλείας, σε δύο ζώνες, μία περιμετρικά όλων των κτιρίων της  Κ.Α.Θ. ΑΕ 

(Λαχαναγορά-Κρεαταγορά), και μία περιμετρικά στην περίφραξη, που θα είναι 

στερεωμένοι σε συγκεκριμένα και αριθμημένα σημεία. Επίσης σε ευαίσθητους χώρους 

για την παρουσία τρωκτικών όπως είναι τα φρεάτια των ηλεκτρικών καλωδίων ή οι 

ηλεκτρολογικοί πίνακες. 

2. Ο αριθμός των δολωματικών σταθμών θα είναι 450 στο σύνολο.  Η τοποθέτηση 

και συντήρηση των δολωματικών  σταθμών είναι ευθύνη του αναδόχου, όπως και η 

υποχρεωτική αντικατάστασή τους σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς, κατά τη διάρκεια 

της σύμβασης. 

3. Η συχνότητα των προγραμματισμένων εφαρμογών θα είναι δώδεκα ετησίως 

(μία εφαρμογή ανά μήνα), εκτός εάν τα ποσοστά των καταναλώσεων των δολωμάτων 

είναι πολύ μεγάλα σε κάποιες χρονικές περιόδους και χρειασθεί να γίνουν περισσότερες 

εφαρμογές, οπότε θα πραγματοποιούνται στα ενδιάμεσα διαστήματα χωρίς επί πλέον 

χρέωση.  

4. Μετά τις εφαρμογές μυοκτονίας θα ενημερώνεται εγγράφως η ΚΑΘ Α.Ε. για τις 

παρατηρούμενες καταναλώσεις ανά δολωματικό σταθμό ή τις συλλήψεις ανά παγίδα 

σύλληψης. 

5. Σε χώρους που δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση σκευασμάτων θα γίνει 

τοποθέτηση κολλητικών-οικολογικών παγίδων σύλληψης τρωκτικών.  

6. Οι επιθεωρήσεις «ρουτίνας» των δολωματικών σταθμών θα περιλαμβάνουν τις 

εξής ενέργειες:  

Α) έλεγχος για ίχνη παρουσίας εντόμων και τρωκτικών σε όλα τα κτίρια. Σε περίπτωση 

που διαπιστωθούν ίχνη δραστηριότητας, θα καταγράφεται το περιστατικό και θα 

ενημερώνεται η διοίκηση της Υπηρεσίας για αυτό, καθώς και για τα μέτρα καταστολής 

που λήφθηκαν. 

Β) έλεγχος όλων των δολωματικών σταθμών καθώς και των σταθμών σύλληψης, 

παρακολούθησης και καταγραφής. 

Γ) ανανέωση των σκευασμάτων όπου κρίνεται απαραίτητο και δραστικές παρεμβάσεις 

σε περίπτωση ενεργούς προσβολής.  

7. Οι επιθεωρήσεις ρουτίνας θα πιστοποιούνται με βεβαίωση πεπραγμένων 

ενεργειών υπογεγραμμένη από τους τεχνικούς της εταιρείας. Στο έγγραφο 

καταγράφονται ο χώρος και χρόνος της εφαρμογής, οι πραγματοποιηθείσες δράσεις και 

τα χρησιμοποιηθέντα σκευάσματα. 

8. Μετά το πέρας του ελέγχου και εντός 10 ημερών θα ενημερώνεται εγγράφως η 

αρμόδια Υπηρεσία για την εξέλιξη του έργου και θα γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις 

για τις διορθωτικές ενέργειες εξάλειψης των παρασίτων και τα μέτρα που θα πρέπει να 

ληφθούν για τη διασφάλιση της υγιεινής των χώρων (καθαριότητα, διαχείριση 

αποβλήτων, ορθή αποθήκευση προμηθειών κλπ).  

9. Για τη πρόληψη της παρουσίας τρωκτικών στους εσωτερικούς χώρους δε θα 

γίνεται χρήση τοξικών σκευασμάτων, καθώς αυτό απαγορεύεται ρητά βάσει της 

νομοθεσίας. Αντί αυτού σε περίπτωση ενεργού προσβολής θα πραγματοποιηθεί 

τοποθέτηση κολλητικών-οικολογικών παγίδων σύλληψης τρωκτικών ή παγίδων 

πολλαπλής σύλληψης, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα προσβολής των χώρων. 

 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ) 
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Η καταπολέμηση των ερπόντων αλλά και των ιπτάμενων εντόμων (μύγες), στους 

χώρους της  Κ.Α.Θ. ΑΕ θα γίνεται με ψεκασμό και με σκευάσματα υγειονομικής 

σημασίας εγκεκριμένα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος  και Ενέργειας και στις 

συνιστώμενες δοσολογίες από τον παρασκευαστή. Ειδικότερα για τις μύγες θα γίνεται 

και δολωματική επάλειψη επιφανειών με εγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό σκευάσματα. 

Για την καταπολέμηση της κατσαρίδας Blattella Germanica  εάν αυτή εμφανισθεί σε 

κάποιους χώρους, θα γίνει τοποθέτηση ειδικού εγκεκριμένου gel στους χώρους αυτούς. 

Ετησίως θα γίνονται επτά προγραμματισμένες μηνιαίες εφαρμογές απεντόμωσης κατά 

τους θερινούς μήνες από τον Ιούλιο 2020  έως και τον Ιούνιο 2021 (είτε από Μάρτιο 

έως και Σεπτέμβριο ή από Απρίλιο έως και Οκτώβριο και έπειτα από συνεννόηση με τον 

αρμόδιο υπάλληλο της ΚΑΘ ΑΕ αναλόγως των καιρικών συνθηκών ). 

 

Για την καταπολέμηση άλλων ερπόντων εντόμων καθώς και ιπτάμενων (μύγα), θα 

πραγματοποιείται υπολειμματικός ψεκασμός με ψεκαστήρα προπίεσης, με ειδικά 

ακροφύσια λεπτής δέσμης. στους χώρους που συνιστούν εστίες πολλαπλασιασμού και 

ανάπτυξης των εντόμων. Ειδικότερα για τις μύγες θα γίνεται και δολωματική επάλειψη 

επιφανειών με εγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό σκευάσματα. 

 

       Μετά τις εφαρμογές-ελέγχους απεντόμωσης θα ενημερώνεται εγγράφως η 

Υπηρεσία για την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και τις διορθωτικές ενέργειες που 

πρέπει να γίνουν για την αποφυγή μελλοντικών πιθανών προβλημάτων.  Όλες οι 

εφαρμογές θα είναι διακριτικές, φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον και δεν 

θα παρακωλύουν τις εν γένει λειτουργίες και υποχρεώσεις της επιχείρησης. 

 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

Η απολύμανση για την καταπολέμηση διαφόρων μυκήτων, βακτηρίων, ιών και 

γενικότερα μικροβιακών οργανισμών που πιθανόν να έχουν αναπτυχθεί, θα 

πραγματοποιείται με τον ψεκασμό σε όλα τα σημεία και επιφάνειες του κοινόχρηστου 

χώρου της κρεαταγοράς (κεντρικός διάδρομος, WC, Κτηνιατρική Υπηρεσία, μπαλκόνια, 

ράμπες, προαύλιος χώρος) συνολικής έκτασης περίπου 2.300 m2 με σκευάσματα 

αλάτων τεταρτοταγούς αμμωνίου εγκεκριμένων από τον ΕΟΦ για τον σκοπό αυτό. 

Επίσης με τα ίδια σκευάσματα θα γίνεται ψεκασμός όλων των χώρων υγιεινής (WC) και 

στο προαύλιο περιμετρικά των κτηρίων Λαχαναγοράς και Κρεαταγοράς της Κ.Α.Θ. ΑΕ. 

Ετησίως θα γίνονται δώδεκα προγραμματισμένες μηνιαίες εφαρμογές. 

Η μικροβιακή απολύμανση για τη καταπολέμηση μικροβίων, ιών, μυκήτων κλπ, θα 

πραγματοποιηθεί σε όλα τα σημεία και επιφάνειες του κοινόχρηστου χώρου της 

κρεαταγοράς, στους χώρους υγιεινής (π.χ. τουαλέτες, αποδυτήρια) και λοιπούς χώρους 

που περιγράφονται στη διακήρυξη.  

Επιπροσθέτως: 

1. αν χρειασθούν έκτακτες επισκέψεις θα γίνονται χωρίς επιπλέον χρέωση  

2. ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει προτάσεις του για τη βέλτιστη 

απόδοση της μυοκτονίας.  

          

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

Τα πιστοποιητικά Μυοκτονίας – Απολύμανσης Υγείας και  Εντομοκτονίας 

(Απεντόμωσης ) θα αποστέλλονται από την δεύτερη των συμβαλλομένων μετά από 
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κάθε εφαρμογή τους και θα συνοδεύονται  από το MDS  του φαρμάκου  που 

χρησιμοποιήθηκε κάθε φορά  καθώς και τον αριθμό εγκρίσεως κυκλοφορίας του.  

         Τα φάρμακα θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος  και 

Ενέργειας, ενδεδειγμένα για χώρους διακίνησης τροφίμων και στην κατάλληλη 

δοσολογία για την Απολύμανση και Εντομοκτονία.  

     Με την ανάληψη των εργασιών θα παραδοθεί από την Εταιρεία στην αρμόδια 

Υπηρεσία της Κ.Α.Θ. ΑΕ,  φάκελος Υγειονομικής παρακολούθησης των χώρων που θα 

περιέχει σχέδιο μυοκτονίας όπου θα φαίνονται οι χώροι της Κ.Α.Θ. ΑΕ, και θα είναι 

χαρτογραφημένοι  και αριθμημένοι οι δολωματικοί σταθμοί. 

Μετά από κάθε εφαρμογή θα δίδεται και θα συμπληρώνεται ο φάκελος με 

πιστοποιητικό εργασιών (μυοκτονία-απεντόμωση–απολύμανση) καθώς και 

παρατηρήσεις και προτάσεις διορθωτικών ενεργειών. 

 Το Τμήμα Εποπτείας & Εμπορίου της Κ.Α.Θ. Α.Ε. θα επιβλέπει την σωστή εκτέλεση των 

εργασιών  (τοποθέτηση παγίδων – εφαρμογή φαρμάκων).       

Η  Κ.Α.Θ. ΑΕ δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε ενδεχόμενη περίπτωση ατυχήματος του 

προσωπικού του αναδόχου εντός των χώρων της κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, 

διότι ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά  για την ασφάλεια και την υγιεινή των 

εργαζομένων του, λαμβάνοντας προς τούτο όλα τα κατάλληλα μέτρα, χρησιμοποιώντας 

κατάλληλες καθαριστικές ουσίες και φάρμακα  (χημικές ή μη) και παρέχοντας στους 

εργαζομένους του τα κατάλληλα μέσα και είδη ασφάλειας και προστασίας 

εργαζομένων.  

Ο ανάδοχος  φέρει την ευθύνη της τήρησης των κανόνων ασφαλείας από το προσωπικό 

της καθώς και για κάθε ατύχημα που θα συμβεί στο προσωπικό της στις εγκαταστάσεις 

της Κ.Α.Θ.  Α.Ε. εξ αιτίας της και κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών. 

Το προσωπικό του αναδόχου κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένο να 

λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που προβλέπονται από την νομοθεσία.  

Ο ανάδοχος, αναλαμβάνει την υποχρέωση της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των 

αρμοδίων υπαλλήλων της Κ.Α.Θ.  Α.Ε., οι οποίοι θα διατεθούν , ώστε να επιτευχθεί το 

βέλτιστο αποτέλεσμα . 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ TOY ΕΡΓΟΥ 

Με την ανάληψη των εργασιών θα παραδοθεί από την ανάδοχο Εταιρεία στην αρμόδια 

Υπηρεσία της Κ.Α.Θ. ΑΕ, φάκελος Υγειονομικής παρακολούθησης των χώρων που θα 

περιέχει: σχέδιο μυοκτονίας όπου θα φαίνονται οι χώροι της Κ.Α.Θ. ΑΕ, και θα είναι 

χαρτογραφημένο και αριθμημένοι οι δολωματικοί σταθμοί, Εγκρίσεις 

χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων και δελτία ασφαλείας (MSDS) 

Μετά από κάθε εφαρμογή θα δίδεται και θα συμπληρώνεται ο φάκελος με 

πιστοποιητικό εργασιών (μυοκτονία- απεντόμωση- απολύμανση) καθώς και 

παρατηρήσεις και προτάσεις διορθωτικών ενεργειών. 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για το τμήμα 1 η αμοιβή της υπηρεσίας ανέρχεται σε  600.000€ 

Για το τμήμα 2 η αμοιβή της υπηρεσίας ανέρχεται σε  59.000€ 

Για το τμήμα 3 η αμοιβή της υπηρεσίας ανέρχεται σε  5.000€ 

 

 Φορέας χρηματοδότησης είναι η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
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Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ:  664.000,00€ εξακόσιες σαράντα 

χιλιάδες ευρώ.  

 

Κατά την σύνταξη της παρούσης, στον προϋπολογισμό του κάθε τμήματος 

συμπεριλήφθηκαν: , αποσβέσεις μηχανημάτων καύσιμα , αναλώσιμα οχημάτων 

εργασίες συντήρηση οχημάτων , ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας ΚΤΕΟ κάρτες  

καυσαερίων ( σύμφωνα με την πρόταση της ΚΑΘ Α.Ε. ) , πάσης φύσεως νόμιμες 

αποδοχές αυτών των εργαζομένων ( επόπτης – καθαριστές – οδηγοί) - το ύψος των 

ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά- Διοικητικό κόστος – 

Εργολαβικό όφελος – Κρατήσεις – Αναλώσιμα. Τέλος το μεγάλο τμήμα την 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης αφοράς στα τέλη μεταφοράς των απορριμμάτων τόσο 

στα ΧΥΤΑΑ όσο και στις μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων. 

Το κόστος του απασχολούμενου προσωπικού προϋπολογίστηκε ( σύμφωνα με την 

πρόταση της ΚΑΘ Α.Ε. ) με βάση τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης του Υπ. Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ’αρ. οικ.4241/217/30-1-2019 

(Φ.Ε.Κ. 173/τ. Β΄/30-1-2019) που αναφέρεται στον «καθορισμό κατώτατου μισθού και 

κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της 

χώρας» και οι οποίες ισχύουν από την 1η Φεβρουαρίου 2019.  

Για τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία που 

προβλέπει το άρθρο 68 του ν. 3863/2010, τα οποία οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού 

να ειδικεύσουν οι διαγωνιζόμενοι στις οικονομικές προσφορές τους: 

α) Ο αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.  

β) Οι ημέρες και τις ώρες εργασίας.  

γ) Η συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.  

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες  

αποδοχές αυτών των εργαζομένων.  

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.  

Επισημαίνεται ότι κάθε προσφορά ανώτερη του προϋπολογισμού της παρούσας , όπως 

και κάθε προσφορά που προϋπολογίζει εργοδοτικό κόστος και εισφορές κατώτερες της 

ΕΓΣΣΕ, απορρίπτεται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται :  

 Να τηρεί απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή: καταβολή των 

νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) Σ.Σ.Ε., τήρηση του νομίμου ωραρίου, 

ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. 

Επισημαίνεται ότι σε  περίπτωση  που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρου όρου, θα 

καταγγέλλεται  εκ μέρους της Κ.Α.Θ.  Α.Ε.,  η σύμβαση με την δεύτερη των 

συμβαλλομένων εταιρεία η οποία θα κηρύσσεται έκπτωτη.  

 Να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί 

για τις εργασίες του στους χώρους της Κ.Α.Θ. Α.Ε.. για την πρόληψη δυστυχημάτων ή 

ζημιών, σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. 

 Να έχει ασφαλίσει με δικές του δαπάνες , σε ασφαλιστική εταιρεία τα αυτοκίνητα και 

τα μεταφορικά μέσα εν γένει που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της ανατεθείσης σε 

αυτήν υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για σωματικές βλάβες, υλικές 

ζημίες με δαπάνες της. Όλες οι ανωτέρω ασφαλίσεις πρέπει να βρίσκονται εν ισχύ καθ’ 

όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας της σύμβασης, ακόμη και μετά από παράταση ή 

ανανέωση της. Διευκρινίζεται δε και όπως  συμφωνούν ρητά και ανεπιφύλακτα οι 

συμβαλλόμενες, ότι η δεύτερη συμβαλλόμενη-ανάδοχος σε ουδεμία περίπτωση, ούτε σε 

περίπτωση ανωτέρας βίας ή ατυχήματος, δικαιούται να διεκδικήσει από την Κ.Α.Θ. Α.Ε. 

αποζημίωση για τυχόν ζημία ή ολική απώλεια μηχανήματος. για σωματικές βλάβες και 

ζημίες έναντι τρίτων.  

 Στην τήρηση των κείμενων νόμων – διατάξεων  και τα δυνάμει αυτών διατάγματα 

καθώς και τις συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές 

με το αντικείμενο του έργου, ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβαση 

τους. Επιπροσθέτως θα τηρεί όλες τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας που 

αφορούν σε ζητήματα Ασφάλειας & Υγείας των εργαζομένων. 

 Να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό που απαιτείται για την έγκαιρη και κατά τρόπο 

τέλειο εκτέλεση της υπηρεσίας . 

 Να εφαρμόζει τις αποφάσεις  που εκδίδονται από την Διοίκηση. 

 Στην ανάληψη  κάθε ευθύνης και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για 

οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την 

εκτέλεση του έργου, καθώς επίσης σε πρόσωπα , πράγματα της Κ.Α.Θ. Α.Ε.  και ομόρων 

ιδιοκτησιών ανεξαρτήτως από οποιαδήποτε αιτία. Ο ανάδοχος ευθύνεται και θα 

παρακρατείται από την αμοιβή του το ανάλογο χρηματικό ποσό για κάθε ζημιά ή βλάβη 

που θα προκαλείται από αυτόν ή το προσωπικό που θα απασχολεί. Η εκτίμηση των 

ζημιών, φθορών κ.λπ. θα γίνεται από υπαλλήλους του Τεχνικού Τμήματος σε 

συνεργασία με υπαλλήλους του Τμήματος Εποπτείας & Εμπορίου  της Κ.Α.Θ.  Α.Ε.   

 Το προσωπικό που θα απασχολείται θα γνωστοποιείται από τον ανάδοχο με την 

ανάληψη καθηκόντων, πρέπει δε να τυγχάνει  της έγκρισης της Κ.Α.Θ. Α.Ε.  

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει μηνιαία κατάσταση του προσωπικού 

που απασχολήθηκε  ανά ημέρα και ανά βάρδια. Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να 

ζητήσει την αντικατάσταση προσωπικού. 
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 Να εξασφαλίσει ότι το απασχολούμενο προσωπικό που θα διαθέσει, κατά τη διάρκεια 

της υπηρεσίας, δεν θα βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ή ναρκωτικών 

ουσιών και δεν θα δέχεται φιλοδωρήματα από κανένα και για οποιαδήποτε αιτία  

 Να εξασφαλίσει ότι το απασχολούμενο προσωπικό δεν θα διαθέτει τις υπηρεσίες του σε 

τρίτους κατά την διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί. 

 Να εξασφαλίσει ότι το απασχολούμενο προσωπικό πρέπει να είναι υγιές και 

εκπαιδευμένο , να γνωρίζει τον τρόπο διάλυσης και χειρισμού των προϊόντων που θα 

χρησιμοποιεί καθώς και τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας. 

 Να εξασφαλίσει ότι το απασχολούμενο προσωπικό θα γνωρίζει πολύ καλά την Ελληνική 

γλώσσα (ικανότητα προφορικού λόγου), θα είναι άριστο στο ήθος του, άψογο από 

πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό. 

 Να αποδεχθεί ότι το απασχολούμενο προσωπικό κατά την εκτέλεση του έργου, δεν έχει 

καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με την ΚΑΘ Α.Ε. 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να αποζημιώσει πλήρως την Κ.Α.Θ. Α.Ε. σε περίπτωση θανάτου ή 

κάκωσης μέλους ή μελών του προσωπικού της ή τρίτων, καθώς και υλικής ζημίας στις 

εγκαταστάσεις της, αν τα περιστατικά οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του 

προσωπικού του αναδόχου και των κατά οποιοδήποτε τρόπο συνδεομένων με αυτόν 

για την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρόντος διαγωνισμού. 

 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας προσωπικό για την εκτέλεση της υπηρεσίας 

αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι 

απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης 

αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η οποία Θα Θεωρείται 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

 • Οι οδηγοί θα έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελματική άδεια οδηγήσεως 

σύμφωνα με τα απασχολούμενα οχήματα και μηχανήματα και ανάλογη προϋπηρεσία.  

 Το προσωπικό του ανάδοχου Θα αντικαθίσταται, εφ' όσον το απαιτήσει η ΚΑΘ ΑΕ , σε 

περίπτωση που Θα κριθεί ακατάλληλο για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού 

έργου. 

  Το προσωπικό του ανάδοχου θα φορά ειδική στολή με διακριτικά στοιχεία  . 

  Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθ' οιονδήποτε τρόπο 

αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση 

του με άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς 

διακοπή. Η διακοπή εργασιών δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα 24 ωρών. 

Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης 

της προγραμματισμένης εργασίας και να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο 

χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί στην επανόρθωση της.  

 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να δίνει γραπτή ενημέρωση στην ΚΑΘ ΑΕ, δια της 

εποπτείας του, για περιπτώσεις για οποιοδήποτε τρίτος , προβαίνει στην απόρριψη 

αντικειμένων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην ρύπανση δημόσιου ή ιδιωτικού 

χώρου, απόθεση οικοδομικών υλικών κλπ. ο ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση 

ημερολογίου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 216 του ν. 4412/2016. Το 

ημερολόγιο θα συνυπογράφεται από μέλος – μέλη της επιτροπής παρακολούθησης της 

σύμβασης . 

Ο ανάδοχος  έχει επιπροσθέτως  υποχρέωση για: 
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 Συνεργασία και παροχή κάθε πληροφορίας στα εντεταλμένα για την Ασφάλεια και 

Υγεία άτομα της ΚΑΘ Α.Ε. και διευκόλυνση τους για την επιτυχή εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. 

 Την αγορά, εφαρμογή, κάθε ατομικού και συλλογικού μέτρου, μέσου και συστήματος 

προστασίας που απαιτείται στο τμήμα του έργου που εκτελεί και την συνεχή και 

αποτελεσματική επίβλεψη των ανωτέρω. 

 Την εφαρμογή των κανόνων και μεθόδων ασφαλούς εργασίας, των απαιτήσεων της 

νομοθεσίας από κάθε εργαζόμενο του και υπεργολάβο του. 

 Την άμεση απομάκρυνση από το χώρο της ΚΑΘ, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών 

του, του εξοπλισμού και των υλικών που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει. 

 Την άμεση αναγγελία κάθε ατυχήματος προς τις αρχές (ΚΕΠΕΚ, Αστυνομικό τμήμα, 

Ασφαλιστικό Φορέα παθόντα) στο προσωπικό του, στο προσωπικό των υπεργολάβων 

του και των αυτοαπασχολούμενων σε αυτόν. Η αναγγελία θα κοινοποιείται και στην 

ΚΑΘ  Α.Ε. 

 Τη διευκόλυνση και τη συνδρομή προς τα εξουσιοδοτημένα άτομα της ΚΑΘ  Α.Ε. για τη 

Διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου, έρευνας ή επιθεώρησης ασφάλειας. 

 Τη συμμετοχή του σε συσκέψεις και εκπαίδευση όταν ζητείται από τον Τεχνικό 

Ασφαλείας της ΚΑΘ Α.Ε.  

 Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού, ή αν για οιονδήποτε λόγο προκύψει αδυναμία 

εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται ρητά στην άμεση αντικατάστασή 

του με άλλον αντίστοιχο εξοπλισμό, προκειμένου να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο 

πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. Επίσης υποχρεούται εγγράφως να ειδοποιήσει 

άμεσα την υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και 

να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα θα προβεί στην 

αποκατάσταση.  

 Στην τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο απ’ αυτόν 

προσωπικό, για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος 

αυτός προς αποκατάστασή της. 

 Να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε το  προσωπικό του  να συμπεριφέρεται με 

ευγένεια στο χώρο εργασίας. Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου το προσωπικό θα 

απομακρύνεται 

 Προβαίνει στην απομάκρυνσης που το προσωπικό υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα, 

ο ανάδοχος θα απομακρύνει το προσωπικό αυτό με τον προσήκοντα τρόπο. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους ελληνικούς νόμους τους σχετικούς με την 

εργασία, εργατική νομοθεσία, ασφάλεια και υγεία στην εργασία και τις διατάξεις για 

αμοιβές, την περιβαλλοντική νομοθεσία και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει με 

ενέργειές του να προκληθεί επιβάρυνση ή μόλυνση του περιβάλλοντος και θα ευθύνεται 

έναντι των ελληνικών αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης απέναντι στο Δημόσιο, 

τους ασφαλιστικούς φορείς, τους εργαζομένους του και σε κάθε τρίτο.                             

 Να θέτει στη διάθεση των αρμοδίων Υπηρεσιών της ΚΑΘ Α.Ε., τηλέφωνα επικοινωνίας 

για επίλυση εκάστου  προβλήματος . 

Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι :   

 Η ΚΑΘ Α.Ε. δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους του 

προσωπικού του αναδόχου και η υποχρέωσή του εξαντλείται πλήρως με την καταβολή 

της αμοιβής στον ανάδοχο. 
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 Για κάθε ατύχημα που πιθανόν συμβεί ή ζημία που θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση 

του αναδόχου προς τα ανωτέρω , θα φέρει ο ανάδοχος ευθύνη αστική και ποινική. 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να αποζημιώσει πλήρως την Κ.Α.Θ. Α.Ε. σε περίπτωση θανάτου ή 

κάκωσης μέλους ή μελών του προσωπικού της ή τρίτων, καθώς και υλικής ζημίας στις 

εγκαταστάσεις της, αν τα περιστατικά οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του 

προσωπικού του αναδόχου, των υπεργολάβων του και των κατά οποιοδήποτε τρόπο 

συνδεομένων με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

 Επισημαίνεται ότι  από την εκτέλεση του Έργου, καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται 

μεταξύ της Κ.Α.Θ. Α.Ε. και του προσωπικού του Αναδόχου που ασχολείται με το Έργο.  

 Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με την Κ.Α.Θ. Α.Ε., υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται, εφόσον του ζητηθεί, σε υπηρεσιακές 

συνεδριάσεις που αφορούν στην συγκεκριμένη υπηρεσία (τακτικές και έκτακτες), 

παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

 Ο ανάδοχος  ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των εκπροσώπων ή των 

υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του  ιδίου, των 

εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

 Ο ανάδοχος, πρέπει να τηρεί όλες τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν 

σε ζητήματα Ασφάλειας & Υγείας των εργαζομένων. 

 Ο ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα άτομα τα οποία θα αναλάβουν την εκτέλεση 

της εργασίας έχουν γνώση της φύσης και της έκτασης των κινδύνων οι οποίοι είναι 

δυνατόν να προκληθούν στις εγκαταστάσεις, και θα τηρήσουν τις επιβαλλόμενες 

διαδικασίες προφύλαξης στην περίπτωση πρόκλησης περιστατικού. 

 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται εξωτερικοί συνεργάτες - υπεργολάβοι να προβούν 

σε ενέργειες οι οποίες θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εγκαταστάσεων ή την 

ασφάλεια άλλων εργαζομένων που δεν έχουν υπό τη δικαιοδοσία τους. 

 Τέλος ο ανάδοχος : 

 Δεν δεσμεύεται στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας 

(πόλεμος, επιστράτευση προσωπικού ή μεταφορικών μέσων του, σεισμός, απεργία 

χωματερής, πορείες διαδηλώσεις κλπ.). 

 Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή για οιονδήποτε λόγο προκύψει αδυναμία 

εκτέλεσης της εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται ρητά στην άμεση αντικατάσταση του 

με άλλο αντίστοιχο εξοπλισμό, προκειμένου να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο 

πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. Επίσης υποχρεούται εγγράφως να ειδοποιήσει 

άμεσα την υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και 

να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα θα προβεί στην 

επανόρθωση της.  

 Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα θέματα που άπτονται της 

μεταφοράς και απόθεσης των απορριμμάτων. Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι 

αυτός και μόνον αυτός θα ευθύνεται για κάθε ζημία, βλάβη ή πλημμέλεια την οποία θα 

προκαλέσει τυχόν το προσωπικό του στον κινητό και ακίνητο εξοπλισμό της ΚΑΘ Α.Ε. ή 

στην περιουσία ιδιωτών, και επιβαρύνεται αποκλειστικά για την πλήρη αποκατάσταση 

των ζημιών.  
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 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την εκτέλεση 

της υπηρεσίας. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι 

εφοδιασμένος με τις νόμιμες άδειες (άδεια χρήσης μηχανήματος κ.α.) και πιστοποιήσεις.  

 Τα οχήματα μεταφοράς θα είναι εφοδιασμένα με τις ειδικές προβλεπόμενες άδειες και 

θα είναι κατάλληλα για την εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με 

τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ και τις υγειονομικές διατάξεις.  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις 

και του Κ.Ο.Κ περί καθαριότητας και μεταφοράς απορριμμάτων.  

 Η μη εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών δικαιολογείται από τον ανάδοχο μόνο σε 

περίπτωση αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και για το χρονικό διάστημα που αυτή 

υφίσταται.  

 Ο οδηγός του αναδόχου θα έχει οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελματική άδεια 

οδήγησης οχημάτων, ενώ ο μηχανολογικός εξοπλισμός του αναδόχου που θα 

χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει να είναι ασφαλισμένος  

 

 Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή ζημίες ,που μπορεί να 

συμβούν σε οποιονδήποτε ή οτιδήποτε κατά την διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

 Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του αναδόχου με τους τρίτους που 

αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της σύμβασης με την Κεντρική Αγορά 

Θεσσαλονίκης Α.Ε., ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη θα έχει η Κεντρική Αγορά 

Θεσσαλονίκης Α.Ε. έναντι των τρίτων αυτών, του αναδόχου βαρυνόμενου αποκλειστικά 

με κάθε φύσεως αμοιβές, αποδοχές, αποζημιώσεις και γενικά με πάσης φύσεως 

δικαιώματα, δαπάνη δική του ή τρίτων που θα αφορά με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή 

έμμεσα την εκτέλεση της συμβάσεως με την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. και τις 

οποίες δαπάνες, απαιτήσεις τρίτων κ.λ.π. υποχρεούται να καταβάλει ο ανάδοχος. Σε 

περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, ο ανάδοχος υπέχει έναντι της Κεντρικής 

Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε ζημία 

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε., αν ο τρίτος ήθελε στραφεί κατά της 

Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε.. και να επιτύχει δικαστικώς την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων του από την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε., παράλληλα δε ο 

ανάδοχος, προσεπικαλούμενος από την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε., 

υποχρεούται να ασκήσει κύρια, άλλως πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της Κεντρικής 

Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. σε οποιαδήποτε σχετική δίκη και να καταβάλει στην 

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. όλες τις δαπάνες για την δίκη της Κεντρικής Αγοράς 

Θεσσαλονίκης Α.Ε. στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει ο 

ανάδοχος έναντι της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. και για οποιαδήποτε ζημία, 

σε πρόσωπα ή πράγματα, ήθελε προκληθεί από τον ανάδοχο και τα όργανα αυτού κατά 

την εκτέλεση της συμβάσεως του με την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. ή με 

αφορμή αυτή, ευθυνόμενος αυτός αποκλειστικά σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή 

αποθετικής ζημίας περιλαμβανόμενης και της ηθικής βλάβης σε βάρος οιουδήποτε 

τρίτου. 

 

Παράβαση οιασδήποτε των ανωτέρω υποχρεώσεων του αναδόχου έναντι της 

Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε., θα επιφέρει σε βάρος του την καταγγελία της 

σύμβασης από την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. και την αποκατάσταση από τον 

ανάδοχο κάθε ζημίας. 
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 Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή ζημίες ,που μπορεί να 

συμβούν σε οποιονδήποτε ή οτιδήποτε κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

 Η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), είναι ευθύνη του αναδόχου. 

 Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να απασχολεί στην εργασία του ανηλίκους. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ  

«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ –  

α) Εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων των πυρήνων της Λαχαναγοράς 

β)  Γραφείων κτιρίου Διοίκησης της ΚΑΘ Α.Ε. & SOCIAL PLATE 

γ) Εκκλησίας 

δ)  Φυλακίων της Κ.Α.Θ. Α.Ε»   

Ο ανάδοχος επίσης βαρύνεται με τις πάσης φύσεως δαπάνες που είναι απαραίτητες 

για την παροχή των υπηρεσιών του καθώς και τη δαπάνη λειτουργίας του, του 

εξοπλισμού του προσωπικού του, των μηχανικών μέσων, οχημάτων κλπ., καθώς και 

πάσης φύσεως γενικού ή ειδικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση 

του έργου και με όλα τα μέσα της καθαριότητας (όπως π.χ. ενδεικτικώς 

απορρυπαντικά, χαρτιά υγείας , εργαλεία μηχανήματα, επισκευές, καύσιμα και 

συντήρηση αυτών, πάσης φύσεως αναλώσιμα υλικά,  καθαριστικά κ.λπ.), στολές και 

εξοπλισμό των εργαζομένων. Σε  περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού που απαιτηθεί για 

τον καθαρισμό των βιομηχανικών δαπέδων , υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση 

του.  

 

 

ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ                                         

Ως εμπιστευτικές πληροφορίες νοούνται οι πληροφορίες σχετικά με την ΚΑΘ Α.Ε. 

καθώς επίσης και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά προσωπικά δεδομένα φυσικών 

προσώπων (με την έννοια του κανονισμού ΕΕ 679/2016) την οποία λαμβάνει ο  

πάροχος  ως εκτελών την επεξεργασία επ’ ευκαιρία ή και εξαιτίας της λειτουργίας της 

παρούσας σύμβασης. 

Ενδεικτικώς, προσωπικά δεδομένα των οποίων είναι ενδεχόμενο να λάβει γνώση ο 

εκτελών την επεξεργασία στα πλαίσια και επ’ ευκαιρίας της λειτουργίας της παρούσης 

συμβάσεως είναι α) στοιχεία εργαζομένων στην ΚΑΘ Α.Ε.   β) στοιχεία πελατών και καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο συναλλασσομένων με την ΚΑΘ Α.Ε. και των εργαζομένων και 

συναλλασσομένων με αυτούς γ) στοιχεία προμηθευτών-συνεργατών της ΚΑΘ Α.Ε. και 

των εργαζομένων και συναλλασσομένων με αυτούς  δ) στοιχεία οχημάτων που 

ενδεχομένως ταυτοποιούν  φυσικό πρόσωπο καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί 

να αποτελέσει προσωπικό δεδομένο με την έννοια του κανονισμού ΕΕ 679/2016 έστω 

και εάν δεν αναφέρεται στο παρόν. 

 

 Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες  πρέπει να χρησιμοποιηθούν με εχεμύθεια από τον 

ανάδοχο-προμηθευτή, τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης, όσο και μετά τη 

λήξη αυτής. Βάσει των προαναφερομένων, ο ανάδοχος  συμφωνεί να μην αποκαλύπτει 

σε τρίτα πρόσωπα οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία που έλαβε γνώση λόγω της 

απασχόλησής του στην Εταιρεία , εκτός εάν έχει προηγηθεί έγγραφη συγκατάθεση της 

ΚΑΘ Α.Ε. στην οποία ο πάροχος να αναφέρει ρητώς τα πλήρη στοιχεία του τρίτου 
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προσώπου (νομικού ή φυσικού) στο οποίο θα διαβιβαστούν οι εμπιστευτικές 

πληροφορίες καθώς και το είδος των διαβιβαζόμενων πληροφοριών. 

Ο ανάδοχος-προμηθευτής αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να παραδώσει  στην 

Εταιρεία με τη  λήξη της σύμβασης όλα τα στοιχεία, πράγματα ή αντικείμενα  που έχει 

στην κατοχή του και αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, λόγω της παροχής 

των υπηρεσιών του σε αυτήν  έστω και αν αυτά εκπονήθηκαν από αυτόν.  

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες: 

1. θεωρούνται, στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, εμπιστευτικές και  η υποχρέωση 

εχεμύθειας των συμβαλλομένων μερών ισχύει και μετά τη λήξη ή την για οποιονδήποτε 

λόγο λύση της παρούσας σύμβασης. 

2. Να χρησιμοποιηθούν μόνο για λόγους που απορρέουν από το παρόν συμφωνητικό. 

Οι περιορισμοί που προαναφέρθηκαν δεν έχουν ισχύ στην περίπτωση που κάποια από 

τις πληροφορίες χρειασθεί να δημοσιευθεί ή αποτελέσει έγγραφο δημοσίου 

ενδιαφέροντος. 

Αναλυτικότερα : 

Η  ΚΑΘ Α.Ε ως υπεύθυνος επεξεργασίας και σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 

του κανονισμού  ΕΕ 679/2016 προσλαμβάνει μόνο εκτελούντες  την επεξεργασία που 

παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και 

οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του  

κανονισμού ΕΕ 679/2016 και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των 

υποκειμένων των δεδομένων.  

Ο εκτελών την επεξεργασία και Ανάδοχος της παρούσης  που προσλαμβάνει η ΚΑΘ Α.Ε. 

δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή 

γενική γραπτή άδεια της ΚΑΘ Α.Ε. ως υπευθύνου επεξεργασίας. Σε περίπτωση γενικής 

γραπτής άδειας, ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει την ΚΑΘ Α.Ε.  για τυχόν 

σκοπούμενες αλλαγές που αφορούν την προσθήκη ή την αντικατάσταση των άλλων 

εκτελούντων την επεξεργασία, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα στον 

υπεύθυνο επεξεργασίας να αντιταχθεί σε αυτές τις αλλαγές. 

1. Ο εκτελών την επεξεργασία και Ανάδοχος  που προσλαμβάνεται  με την παρούσα 

σύμβαση:  

α) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων 

εντολών της ΚΑΘ Α.Ε., μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο 

βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο 

εκτελών την επεξεργασία·  σε αυτήν την περίπτωση, ο εκτελών την επεξεργασία 

ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την εν λόγω νομική απαίτηση πριν από την 

επεξεργασία, εκτός εάν το εν λόγω δίκαιο απαγορεύει αυτού του είδους την ενημέρωση 

για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,  

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης 

εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης 

εμπιστευτικότητας,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 του ΕΕ 679/2016,  

δ) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό 

είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να 
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απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στον κανονισμό ΕΕ 679/2016 

δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,  

ε)  συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 του κανονισμού ΕΕ 679/2016, 

λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο 

εκτελών την επεξεργασία, 

στ)  κατ' επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας, διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της 

παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν 

το δίκαιο της Ένωσης ή της χώρας μας απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, 

 ζ)  θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς 

απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο 

και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, 

που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο 

από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.  

Ο εκτελών την επεξεργασία και Ανάδοχος της παρούσης  ενημερώνει αμέσως τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν, κατά την άποψή του, κάποια εντολή παραβιάζει τον 

παρόντα κανονισμό ή άλλες ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.  

2. Όταν ο εκτελών την επεξεργασία και Ανάδοχος της παρούσης  προσλαμβάνει άλλον 

εκτελούντα για τη διενέργεια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας για 

λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας ΚΑΘ Α.Ε. , οι ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά 

την προστασία των δεδομένων που προβλέπονται στη σύμβαση ή στην άλλη νομική 

πράξη μεταξύ υπευθύνου επεξεργασίας και εκτελούντος την επεξεργασία, κατά τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου , επιβάλλονται στον άλλον 

εκτελούντα μέσω σύμβασης ή άλλης νομικής πράξης σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης 

ή του κράτους μέλους, ιδίως ώστε να παρέχονται επαρκείς διαβεβαιώσεις για την 

εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ούτως ώστε η επεξεργασία 

να πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Όταν ο άλλος εκτελών την 

επεξεργασία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σχετικές με την προστασία των δεδομένων 

υποχρεώσεις του, ο αρχικός εκτελών παραμένει πλήρως υπόλογος έναντι του 

υπευθύνου επεξεργασίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του άλλου 

εκτελούντος την επεξεργασία.  

3. Η τήρηση εκ μέρους του εκτελούντος την επεξεργασία- Αναδόχου  εγκεκριμένου 

κώδικα δεοντολογίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 40  του ΕΕ 679/2016 ή 

εγκεκριμένου μηχανισμού πιστοποίησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 42 του ΕΕ 

679/2016 δύναται να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο για να αποδειχθεί ότι παρέχει 

επαρκείς διαβεβαιώσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 1  του παρόντος  όρου. 

 

 

ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘ  Α.Ε. 

 Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. έχει υιοθετήσει πολιτική προστασίας 

προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 679/2016 και έχει λάβει όλα 

τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα φυσικών προσώπων ,που της γνωστοποιούνται μέσω της παρούσης 

προκήρυξης. Για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα 
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προκήρυξη ενδέχεται να δώσουμε πρόσβαση στα δεδομένα που θα μας παρασχεθούν σε 

συνεργάτες  μας  παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας και συγκεκριμένα σε :  

 Παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης τεχνολογίας  

 Παρόχους λογιστικής υποστήριξης  

  Παρόχους οικονομικού και φορολογικού ελέγχου  

 Παρόχους  εσωτερικού ελέγχου  

Τα δικαιολογητικά έγγραφα που θα λάβουμε εξαιτίας της παρούσης προκήρυξης  θα 

παραμείνουν στο αρχείο μας για 20 έτη.  

Τα φυσικά πρόσωπα, τα δεδομένα των οποίων κατέχουμε λόγω της παρούσης, 

μπορούν να ασκήσουν κατά περίπτωση το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και 

διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και το δικαίωμα 

φορητότητας αυτών προς μεταφορά σε άλλο Υπεύθυνο ή Εκτελούντα Επεξεργασία 

αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην Εταιρεία  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α.Ε. (Νομική Υπηρεσία) ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση  nomiki@kath.gr. 

Σημαντική σημείωση: Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων 

δικαιωμάτων, η Εταιρεία ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. θα λάβει κάθε δυνατό 

μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος  εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών 

από την λήψη αυτού, ενημερώνοντας το φυσικό πρόσωπο γραπτώς για την 

ικανοποίηση του αιτήματος του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους μας 

άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων 

δικαιωμάτων του σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ( Ε.Ε. 

679/2016). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

( για κάθε τμήμα της σύμβασης θα κατατεθεί και διαφορετική εγγυητική )  

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

 

Ονομασία Τράπεζας…………………………… 

Κατάστημα…………………………………….. 

(Δ/νση-οδός-αριθμός-Τ.Κ.-FAX) 

Ημερομηνία έκδοσης................................. 

ΕΥΡ …………………………. 

 

 

ΠΡΟΣ  

ΤΗΝ ΚΑΘ Α.Ε. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ......................... 

ΕΥΡΩ :  ……………………… 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος, διαιρέσεως 

και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ #..........#, ………… (ολογράφως) υπέρ του 

φυσικού προσώπου / της εταιρείας .......................................... /νση 

......................................................................................... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των φυσικών 

προσώπων / των εταιρειών (1)……………………, (2)………………………….., κ.λ.π. ατομικά και 

για κάθε έναν από αυτούς / αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων 

μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης) δια τη συμμετοχή του / της 

εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της .............................................................., για τη 

..................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... σύμφωνα 

με την υπ’ αριθ. ………………. προκήρυξή σας. 

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω 

διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο 

ισχύος της. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή 

σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο 

της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί 

πριν την ημερομηνία λήξης της. 

- Η παρούσα ισχύει μέχρι την....................................................................... (1) 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 

στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει 
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το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 

Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

(1) ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην προκήρυξη.  
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 

Ονομασία Τράπεζας ……………………………… 

Κατάστημα ………………………………………… 

(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax )    Ημερομηνία έκδοσης ………………… 

ΕΥΡΩ……………………………………. 

 

ΠΡΟΣ: 

ΤΗΝ ΚΑΘ Α.Ε. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……...................... 

ΕΥΡΩ …………………… 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας 

εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………… (και ολογράφως) …………….. 

……………………………………………………………………………………………. στο οποίο και μόνο 

περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ του φυσικού προσώπου / της εταιρείας 

………………………………………………………………….. Δ/νση 

……………………………………………………………. (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των φυσικών 

προσώπων / εταιρειών (1)………………….., (2)……………………., κ.λ.π. ατομικά για κάθε ένας 

από αυτούς / αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ) για την καλή εκτέλεση από αυτόν / αυτήν των 

όρων της σύμβασης, που θα υπογράψει μαζί σας για το έργο 

………………………………………… (αρ. πρωτ. ……………….. διακήρυξης) προς κάλυψη αναγκών 

της ΚΑΘ Α.Ε. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας προ 

Φ.Π.Α.. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή 

σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει 

απέναντί μας καμία ισχύ. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο 

της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί 

πριν την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 

Τράπεζά μας. 

 

       (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV  ESPD 
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Α/Α Συστήματος: 135553 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 2140/19-7-2021 

H KENTΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. θα διενεργήσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την ανάδειξη αναδόχου, στον οποίο θα ανατεθεί η υπηρεσία : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΤΗΣ ΚΑΘ Α.Ε.» 

 και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1  : ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΣΕ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., εκτιμώμενης αξίας 600.000,00€  ( εξακόσιες χιλιάδες 

ευρώ ) πλέον ΦΠΑ. CPVS: 90500000-2, 90511000-2, 90511400-6, 90512000-9, 90910000-9.  

Ημερομηνία έναρξης της παροχής της υπηρεσίας, ορίζεται η 1η Οκτωβρίου  2021 και θα έχει 

διάρκεια ενός (1) έτους. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία έναρξης της παροχής θα εξαρτηθεί 

από την εξέλιξη του διαγωνισμού.   

ΤΜΗΜΑ 2  : «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ –  

α) Εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων των πυρήνων της Λαχαναγοράς 

β)  Γραφείων κτιρίου Διοίκησης της ΚΑΘ Α.Ε. & SOCIAL PLATE 

γ) Εκκλησίας 

δ)  Φυλακίων της Κ.Α.Θ. Α.Ε», εκτιμώμενης αξίας 59.000,00€ ( πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ) 

πλέον ΦΠΑ. CPV: 90910000-9 

Ημερομηνία έναρξης της παροχής της υπηρεσίας,  ορίζεται η 11/10/2021  και λήξη η 

31/08/2022. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία έναρξης της παροχής θα εξαρτηθεί από την 

εξέλιξη του διαγωνισμού.   

Τμήμα 3: ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ & ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ & ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ – 

ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ & ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ(ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ) ΣΤΗΝ Κ.Α.Θ. Α.Ε.,  εκτιμώμενης αξίας 

5.000,00€ ( πέντε χιλιάδες ευρώ) πλέον ΦΠΑ. CPV: 90670000-4. Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 

01/10/2021  και θα έχει διάρκεια έως 31/08/2022.  

Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία έναρξης της παροχής θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του 

διαγωνισμού.   

Κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής . 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την  1-9-2021 και ώρα  10:00, από την Επιτροπής 

Διενέργειας του  Διαγωνισμού.       

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  : 26/8/2021.                                                         
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της Διακήρυξης από το site 

www.promitheus.gov.gr  ή και από την ιστοσελίδα της Κ.Α.Θ. Α.Ε. (http://www.kath.gr 

).  

Στοιχεία επικοινωνίας: Επιτροπή Διαγωνισμού – Γραμματεία Κ.Α.Θ. Α.Ε.  

Τηλ: 2310-764023 ,  Fax: 2310-760076, e-mail:  grammateia@kath.gr , 

s.karakasidou@kath.gr 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους φορείς ηλεκτρονικά μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία που ορίζει η Διακήρυξη , σε ηλεκτρονικό φάκελο , σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις .  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘ ΑΕ 

 

ΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.kath.gr/
mailto:grammateia@kath.gr
mailto:s.karakasidou@kath.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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