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Στη Μύκονο σήμερα την 5
η
 του μηνός Ιουνίου του έτους 2020 , ημέρα της εβδομάδας 

Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση  (μέσω 

διαδικτύου) η Οικονομική Επιτροπή, μετά την από 01/06/2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

αυτής  κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά, Δημάρχου Μυκόνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό 

στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών συμμετείχαν και τα επτά 

(7) μέλη:  

 

Παρόντες:                   

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος            

2. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ, Αντιπρόεδρος 

3. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

4. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 

5. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

6. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

7. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

Απόντες: 

     (ουδείς)  

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 184 

του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α΄), καθώς και τις διατάξεις της με αρ.πρωτ. 

18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του ΥΠΕΣ «Σύγκληση συλλογικών 

οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το 

διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοΪο COVID-19”, όπως επίσης και 

της πρόσφατης υπ’ αριθ. 163 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίου του ΥΠΕΣ «Ενημέρωση 

σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων». 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:   Περί έγκρισης μελέτης, 

τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου ανάθεσης 

και όρων διαπραγμάτευσης της υπηρεσίας 

με τίτλο: «Εξάμηνη λειτουργία χώρου 

υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου 

Μυκόνου», λόγω κορωνοϊού COVID-19» 

και ακύρωση της υπ’ αριθ. 57/2020 

προηγούμενης απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής. 
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Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7
ο
 θέμα 

της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε.: 

 

Α) την υπ’ αριθ. 57/2020 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με το 

θέμα (ΑΔΑ: Ρ6ΖΕΩΚΚ-ΙΡΡ). 

 

Β) Την υπ’ αριθ. 5370/28-05-2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου, η 

οποία έχει όπως παρακάτω: 

 

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο :  «Εξάμηνη λειτουργία χώρου 

υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου» λόγω Κορωνοϊού COVID-19 

 

Σχετ:  

1. Το με αρ.πρωτ.4380/2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου Καθαριότητας κυρίου Ιακώβου 

Δακτυλίδη. 

2. Η με αριθμό 26/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου. 

3. Η με αρ.πρωτ.3700/07.05.2020 εισήγησή μου. 

 

Έχοντας υπόψη ότι: 

 
Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 4380/2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου Καθαριότητας κυρίου 

Ιακώβου Δακτυλίδη, μετά από προσεκτική ανάγνωση εκ μέρους του της εκπονηθείσας μελέτης 

της Τεχνικής Υπηρεσίας και λαμβάνοντας υπ’ όψιν, ότι στο διάστημα που μεσολάβησε από την 

παροχή στοιχείων, μέχρι την έγκριση της από την Οικονομική Επιτροπή, υπήρξαν ορισμένες 

βελτιώσεις στην εν γένει λειτουργία του ΧΥΤΑ, οι οποίες εκ των πραγμάτων, δεν ελήφθησαν 

υπόψη, κάλεσε την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου, όπως επικαιροποιήσει την 

συγκεκριμένη μελέτη σε συνεργασία με την Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου και τον ίδιο τον 

κύριο Αντιδήμαρχο και επιπλέον όπως η Τεχνική Υπηρεσία εξετάσει την επιμήκυνση της 

περιόδου της απευθείας ανάθεσης. 

Κατόπιν του ανωτέρω εγγράφου συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. Επικαιροποιημένη 26/2020 μελέτη 

της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, 

προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]»  

 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[…]θ) 

Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και 

κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και 

υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί 

καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, 

ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 

Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. […]» 

 

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες 

συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  

[…] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 

οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η 

τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή 

ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι 

αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.» 
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Σύμφωνα με το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016: «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής 

των άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση 

α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 

32: 

α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα 

με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, με την παράγραφο 3, με την περίπτωση β΄ της 

παραγράφου 4 και την παράγραφο 6, 

β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της 

παραγράφου 2, ή 

γ) λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην περίπτωση προμηθειών που 

είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με την περίπτωση 

γ΄ της παραγράφου  

4.Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους 

όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να 

γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης……………………………..» 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται 

και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 

 

 

Περαιτέρω λόγω της ανάγκης αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 εκδόθηκαν οι 

εξής ΠΝΠ  

α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και  

β)  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (ΦΕΚ Α' 64/14-03-2020) στις οποίες περιέχονται διατάξεις σχετικές με τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων από τους ΟΤΑ.  

Επιπλέον εκδόθηκαν επ’ αυτών  oι διευκρινιστικές  εγκύκλιοι του ΥΠΕΣ:  

α)  η με αρ.πρωτ. 18200/13-03-2020 (ΑΔΑ : 6ΙΤΛ46ΜΤΛ6- ΘΒΨ) και 

β) η με  Αρ. Πρωτ. 18779/17-3-2020 (με ΑΔΑ : Ω7Ι446ΜΤΛ6-1ΞΙ)  

 

 

Ειδικότερα στην ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Α' 64/14-03-2020), προβλέπονται τα 

ακόλουθα 

«Άρθρο δεύτερο: «Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής 

προστασίας και προσωπικής υγιεινής» 

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις τις παρ. 8 του άρθρου, «εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος 

κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου 

βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι διαδικασίες 

έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής 

προστασίας μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, με απευθείας 

ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί 

δημοσίων συμβάσεων 

 

Άρθρο εικοστό έκτο: «Υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης» 

 

«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της 

κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και 

φύλαξης των κτιρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, η χρονική διάρκεια των οποίων 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες 
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Επίσης σύμφωνα  με το αρ. πρωτ. Γρ. Προέδρου 29/12-3-2020 έγγραφο (ΑΔΑ: 

ΨΘΘΞΟΞΤΒ-ΒΨ1)  του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)  με θέμα : «Διευκρινήσεις σχετικά με τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» 

(ΑΔΑ: ΨΘΘΞΟΞΤΒ-ΒΨ1) διευκρινίζεται ότι η ανάγκη αποτροπής της εξάπλωσης του κορωναϊού 

και οι  ειδικές ανάγκες που έχουν προκύψει σε συνέχεια εμφάνισης κρουσμάτων του εν λόγω 

ιού στην Ελλάδα συνιστούν γεγονότα εντασσόμενα στην έννοια της ανωτέρας βίας κατά την 

έννοια του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011 και κατά συνέπεια, δημόσιες 

συμβάσεις άνω των ορίων που ανατίθενται σύμφωνα παρ.2 περ .γ και 269 περ.δ του άρθρου 32 

«Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» του ν. 

4412/2016 και το αντικείμενο των οποίων συνέχεται άμεσα με τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης 

του κορωναϊού δύνανται να συνάπτονται χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 

 

Τέλος ο Δήμος μας τέθηκε για την πρόληψη εξαπλώσεως  του κορωνοϊού COVID-19 

λόγω εμφάνισης κρουσμάτων  υπό ακόμη περιοριστικότερους όρους σύμφωνα  με α) 

Την με αριθ.πρωτ. 8949/05-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΜ246ΜΤΛΒ-ΩΥ7) Απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής 

Προστασίας σχετικά με τη λήψη επιπλέον περιοριστικών μέτρων στο Δήμο Μυκόνου.  

Και β)  Την υπ’ αριθ. 23095/2020 ΚΥΑ με ΦΕΚ 1179/0-Β΄/06-04-2020 σχετικά με την επιβολή 

πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στους Δήμου Μυκόνου και Θήρας προς αντιμετώπιση του 

κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Με βάση τα παραπάνω και : 

 

Επειδή η σύμβαση για την διαχείριση των αποβλήτων και της λειτουργίας των χώρων του ΧΥΤΑ 

έχει ολοκληρωθεί.   

  

Επειδή το  έργο λειτουργίας του ΧΥΤΑ  είναι υφιστάμενο και υλοποιημένο παρόλα αυτά κατά τα 

τελευταία έτη λειτουργίας του διαπιστώθηκε ότι είναι απαραίτητη η εκτέλεση εργασιών για την 

βελτίωση του ενώ ταυτόχρονα ο Δήμος Μυκόνου έχει ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες 

ενημέρωσης της κείμενης νομοθεσίας και της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του 

ΧΥΤΑ.  

 

Επειδή οι απαιτούμενες κατ’ ελάχιστον άμεσες εργασίες για την εύρρυθμη λειτουργία του 

ΧΥΤΑ  αποτυπώνονται  στην μελέτη της Υπηρεσίας   προκειμένου ο Δήμος μας να ευθυγραμιστεί 

με τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγάιου  καθώς ο Χώρος 

Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων  αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στη μέχρι σήμερα  

λειτουργία επί των οποίων αναζητώντας άμεσα λύσεις  για την αντιμετώπιση τους σε συνεργασία 

με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας.  

 

Οι εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ 26/2020 μελέτη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου. 

 

Επειδή οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου μας έχουν ήδη  επεξεργαστεί τεχνικά τις λύσεις για τα 

ζητήματα που αναφύονται για την προσήκουσα και εύρυθμη λειτουργία στον εν λόγω χώρο 

Υγειονομικής Ταφής ωστόσο  η εφαρμογή του συνόλου των λύσεων απαιτεί πλήθος ενεργειών 

και συνεργασιών με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ( όπως λχ η νέα  

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΧΥΤΑ (73032/15.11.2017, Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Αιγαίου) οι οποίες στην παρούσα χρονική στιγμή είναι αδύνατον να ολοκληρωθούν 

δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν τόσο στην Χώρα όσο και στο Νησί μας 

λόγω της έξαρσης του  κορωνοϊού COVID-19.   

 

Επειδή κρίνεται απαραίτητη η έναρξη τουλάχιστον μέρους των ως άνω απαιτουμένων  εργασιών 

έτσι ώστε να καταστεί δυνατή για τους επόμενους μήνες  (μέχρι την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών και την έναρξη νέας διαγωνιστικής διαδικασίας),  η διαχείριση των αποβλήτων στο 

νησί μας , δεδομένου του γεγονότος ότι μετά το πέρας των περιοριστικών μέτρων λόγω 

κορωναίου αρχίζει η τουριστική περίοδος και ο αριθμός των επισκεπτών στο νησί μας  

φυσιολογικά θα αυξηθεί οπότε και κατ’ επέκτασιν θα υπάρξει αύξηση των παραγόμενων 

απορριμμάτων.  
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Επειδή το ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων αποτελεί ύψιστο ζήτημα εξασφάλισης της 

Δημόσιας Υγείας( τόσο όσον αφορά την υποχρέωση προστασίας των υπαλλήλων μας όσο και 

των πολιτών)  ιδιαιτέρως κατά την παρούσα χρονική στιγμή και ουδεμία καθυστέρηση 

επιτρέπεται όσον αφορά στο ζήτημα αυτό, δεδομένου του γεγονότος ότι το νησί μας επλήγη 

περισσότερο από άλλες περιοχές και για το λόγο αυτό χρήζουν περαιτέρω άμεσα μέτρα 

πρόληψης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας. 

 

Επίσης , λαμβάνοντας υπόψη : 

 Το με Αρ. Πρ. 145061/2545/04-11-2019 έγγραφο από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 

Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων - Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου    

προς το Δήμο Μυκόνου με θέμα «Διαβίβαση της 1ης συνεδρίασης του ΚΕ.Π.ΠΕ. που αφορά 

στον έλεγχο του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) του Δήμου Μυκόνου της 

νήσου Μυκόνου και κλήση σε έγγραφη απολογία». 

 Το με Αρ. Πρ. οικ. 12508/116/29-01-2020 έγγραφο από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 

Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων - Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς 

το Δήμο Μυκόνου με θέμα «Επιβολή Διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Μυκόνου και άμεσες 

ενέργειες του Δήμου προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Χώρου 

Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στην περιοχή «Φτελιά» του Δήμου Μυκόνου». 

(ΑΔΑ: 6ΞΡ87ΛΞ-ΟΓ8). 

 Το με Αρ. Πρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/23646/489/03-03-2020 έγγραφο από τη Γενική Γραμματεία 

Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων -Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς το Δήμο Μυκόνου με θέμα «Συνάντηση-δέσμη Ελληνικών 

αρχών με Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εκκρεμείς παραβάσεις. Κακή λειτουργία ΧΥΤΑ 

Μυκόνου(Υπόθεση 2207/2014)». 

 Το με Αρ. Πρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/24256/510/04-03-2020 έγγραφο από τη Γενική Γραμματεία 

Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων -Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς το Δήμο Μυκόνου με θέμα «Συνάντηση-δέσμη Ελληνικών 

αρχών με Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εκκρεμείς παραβάσεις. Κακή λειτουργία ΧΥΤΑ 

Μυκόνου(Υπόθεση 2207/2014)».  
 

Προτείνουμε την ανάκληση της προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που 

βασίστηκε στην με αριθμό 16/2020 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και την ανάθεση με 

διαπραγμάτευση της υπηρεσίας όπως αναλύεται στην με αριθμό 26/2020 Μελέτη. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Γ) Την υπ’ αριθ. 26/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου για την 

«Εξάμηνη Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου» 

προϋπολογισμού 537.399,34€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, η οποία έχει ως εξής: 

 

 

Με εκτίμηση 

Ο αν. Προϊστάμενος της Δ.νσης Τ.Υ. 

Μιχαήλ Τσιμπλάκης 

Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 
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Δ) Σχέδιο με τους όρους διαπραγμάτευσης της ανωτέρω ανάθεσης. 

 

 

Ο κ. Ν. Γκέλος ενημέρωσε τα μέλη ότι θα καταψηφίσει το θέμα για το λόγο ότι δεν συμφωνεί με 

την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του ανωτέρω έργου και ότι όλα συντάχθηκαν 

βιαστικά και πρόχειρα. 

Στη συνέχεια ο κ. Σ. Αποστόλου  θεωρεί  ότι έχει ελλιπή  ενημέρωση σχετικά με την ανάκληση της 

προηγούμενης απόφασης καθώς και με την προηγούμενη ανάθεση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και 

της παραλαβής του έργου. Επομένως δεν δίνει την συγκατάθεση του σχετικά με το θέμα καθώς 

επίσης δεν συμφωνεί και με τη διαδικασία της ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση. 

 

 

 ατόπιν των ανωτέρω ο  ρόεδρος  κάλεσε τους συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά.  

 

  Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συ ήτηση  αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς 

και: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (αρμοδιότητες Ο.Ε. μετά την 09/08/2019) 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 του ν. 3463/2006 

3. Τις διατάξεις άρθρου 206 παρ.1 του Ν. 4555/2018 (ΦΕ  133/Α΄/2018) 

4. Τις διατάξεις της με αρ.πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9Λ Χ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου 

του Υ ΕΣ «Σύγκλιση συλλογικών οργάνων των Δήμων  των  εριφερειών και των 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων  κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής 

και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19”  

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 163 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίου του Υ ΕΣ 

«Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των 

δήμων». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 32 και 32
Α
 του  Ν. 4412/2016 

7. Τις διατάξεις της  Ν  ΦΕ  55/Α΄/11-03-2020 και της  Ν  ΦΕ  64/Α΄/14-03-2020 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, 

 

 

Α.   Ακυρώνει την υπ’ αριθ. 57/2020 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την πεντάμηνη λειτουργία ΧΥΤΑ Δήμου Μυκόνου. 

 

 

Β. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 26/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου 

σχετικά με την «Εξάμηνη Λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου 

Μυκόνου» καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές ου αναφέρονται σε αυτή  ποσού 

537.399 34€  συμπεριλαμβανομένου του Φ Α 24%. 

 

 

Γ. Εγκρίνει την ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 και τις  

διατάξεις των  Ν  ΦΕ  55/Α΄/11-03-2020 και 64/Α΄/14-03-2020.  

 

 

Δ.  Εγκρίνει τους όρους διαπραγμάτευσης για την ανάθεση για την «Εξάμηνη Λειτουργία 

χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου»  όπως παρακάτω:  
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Όροι διαπραγμάτευσης για την  παροχή της υπηρεσίας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ  ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙ  Σ 

ΤΑΦ Σ Α ΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ ΜΟΥ ΜΥ ΟΝΟΥ» του Δήμου Μυκόνου για έξι μήνες.   

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧ   ΑΙ ΑΝΤΙ ΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣ Σ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία Δ ΜΟΣ ΜΥ ΟΝΟΥ  

Ταχυδρομική διεύθυνση Α Τ   ΑΜ ΑΝ  

 όλη ΜΥ ΟΝΟΣ 

Ταχυδρομικός  ωδικός 84 600 

Χώρα  

 ωδικός ΝUTS  

Τηλέφωνο 22893 60100 

Φαξ 22890 22229 

 λεκτρονικό Ταχυδρομείο   

Αρμόδιος για πληροφορίες  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.mykonos.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

  Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Μυκόνου  (μη κεντρική αναθέτουσα αρχή) και ανήκει στους 

Φορείς της Γενικής  υβέρνησης και συγκεκριμένα στον υποτομέα Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού (ΟΤΑ Α΄). 

   ύρια δραστηριότητα Α.Α.1 

  κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες σε τοπικό 

επίπεδο. 

Εφαρμοστέο Δίκαιο: 

 ατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμό ονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 ως ισχύει  οι όροι 

της παρούσας Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός  ώδικας. 

  σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.  

Στοιχεία Επικοινωνίας 2  

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

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.mykonos.gr  

β)        εραιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

 την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.mykonos.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

                                                 

1 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α.  βλέπε και  αράρτημα ΙΙ ( ροκήρυξη 

Σύμβασης)  Τμήμα Ι  παρ  1.5  Εκτελεστικού  ανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 

α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα  γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια  δ)  εριβάλλον  ε) 

Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις  στ) Υγεία   ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας  

η)  οινωνική προστασία  θ) Αναψυχή  πολιτισμός και θρησκεία  ι) Εκπαίδευση  ια) Τυχόν άλλη 

δραστηριότητα. 

2 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια  πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 

http://www.mykonos.gr/
http://www.mykonos.gr/
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H εν λόγω υπηρεσία θα ανατεθεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την περίπτωση 2γ του άρθρου 32 του 

Ν. 4412/2016. 

Γίνεται χρήση της ως άνω διαδικασίας λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης  για την εύρυθμη 

λειτουργία του ΧΥΤΑ Μυκόνου καθώς λόγω της εμφάνισης του ιού COVID19 υπάρχει  απόλυτη 

ανάγκη να εκτελεσθούν οι απαιτούμενες  κατ’ ελάχιστον άμεσες εργασίες όπως αποτυπώνονται 

στην υπ’ αριθμ. 26/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου προκειμένου αφενός 

ο Δήμος να ευθυγραμμιστεί με τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών της  εριφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου και της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Απορριμμάτων  καθώς ο Χώρος Υγειονομικής 

Ταφής Απορριμμάτων  αντιμετωπί ει σοβαρά προβλήματα στη μέχρι σήμερα λειτουργία επί των 

οποίων ανα ητούνται άμεσα λύσεις  για την αντιμετώπιση τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες της  εριφέρειας και αφετέρου για να λειτουργεί ο εν λόγω Χώρος απρόσκοπτα και όσο 

το δυνατόν αρτιότερα μέχρι την ολοκλήρωση του νέου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

 εραιτέρω επειδή η  σύμβαση για την διαχείριση των αποβλήτων και της λειτουργίας των χώρων 

του ΧΥΤΑ έχει ολοκληρωθεί  η δε ολοκλήρωση του νέου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

απαιτεί χρονικό διάστημα έξι μηνών κρίνεται απολύτως απαραίτητη η προσφυγή στην εν λόγω 

διαδικασία ανάθεσης έτσι ώστε να εξασφαλισθεί κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό η προστασία της 

δημόσιας υγείας και η μη εξάπλωση του εν λόγω ιού  δεδομένου του γεγονότος ότι κατά τους 

προσεχείς μήνες λόγω της άρσης των ισχυόντων μέτρων θα ξεκινήσει η τουριστική περίοδος κατά 

την οποία αναμένεται αύξηση του όγκου των απορριμμάτων εξαιτίας  της αναμενόμενης έλευσης 

επισκεπτών στο νησί .  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης3 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι o Δήμος  Μυκόνου.  

   συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στα 537.399,34  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ Α  θα βαρύνει δε σχετικές πιστώσεις  ροϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου  

Μυκόνου. 

1.3 Συνοπτική  εριγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ  ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙ  Σ ΤΑΦ Σ 

Α ΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ ΜΟΥ ΜΥ ΟΝΟΥ»  

ΕΙΔΙ ΟΤΕΡΑ: 

Σκοπός των Υπηρεσιών είναι η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ  ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙ  Σ ΤΑΦ Σ 

Α ΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ ΜΟΥ ΜΥ ΟΝΟΥ. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του  οινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90513100 / 90513200 / 90530000.  

 ροσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του έργου. 

  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 537.399,34  €.  

Όλες οι απαραίτητες εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στην μελέτη της Υπηρεσίας η οποία είναι 

συνημμένη στην παρούσα πρόσκληση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής .  

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών.   

  διάρκεια της σύμβασης ορί εται για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης.  

  σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από τεχνοοικονομική άποψη 

προσφοράς βάσει τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

εξουσιοδότηση αυτής εκ δοθείσες κανονιστικές πράξεις  όπως ισχύουν και ιδίως4: 

                                                 

3 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ.    ν. 4412/2016 

4  ροσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 

προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης)  μπορούν να προστίθενται 
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του με το άρθρο 32 παράγραφο 2γ του ν. 4412  “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων   ρομηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει  

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

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

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

 ροσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1    

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

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»   

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) « ύρωση του  ώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

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

 εντρικού  λεκτρονικού 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 " ρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) « ύρωση  ώδικα Φόρου  ροστιθέμενης Αξίας»   

του ν.2690/1999 (Α' 45) “ ύρωση του  ώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15  

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος  λεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ. .Δ .Σ.)»,  

 Τις διατάξεις του άρθρου  10  ΦΕ  55-11.03.2020 Τεύχος Α   της  ράξης Νομοθετικού 

 εριεχομένου για τη λήψη   ατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. 

Τις διατάξεις των   ράξεων  Νομοθετικού  εριεχομένου 64/ 14-03-2020, 68 / 20 – 03- 2020 "  και 

75/30-03-2020)  KAI 84/13-4-2020   οι οποίες εκδόθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του  

κορωνοϊού COVID-19 και οι οποίες περιλαμβάνουν  ητήματα σχετικά με την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων      

- Το με αρ. πρωτ. 29/12-03-2020 (ΑΔΑ:ΨΘΘΞΟΞΤΒ-ΒΨ1) έγγραφο που αφορά διευκρινίσεις 

σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού όπου προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης σύμβασης δύναται να συνάπτονται χωρίς της 

προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.Δ .ΣΥ.   

- Το άρθρο 117 του Ν. 4674/2020 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής 

- Το με αριθμ. 3700 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου   

- Την με αριθμ. ……………………………….. απόφαση της ΟΕ σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε 

η εκτέλεση της ως άνω υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 3γ του Ν. 4412/16 

καθώς και οι όροι της παρούσας διαπραγμάτευσης  

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων  των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα ορι όμενα 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  ροθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο  ρωτόκολλο του Δήμου ΜΥ ΟΝΟΥ, στην διεύθυνση Ακτή 

 αμπάνη  ενώ περαιτέρω  πληροφορίες δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου  στα 

τηλέφωνα 2289028557 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

                                                                                                                                                                  

και να περιλαμβάνονται  μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία  στο 

πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 
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  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου 

www.mykonos.gr . 

1.7 Αρχές εφαρμο όμενες 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  αράρτημα Χ του  ροσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016.   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 τους5  

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. 

2. ΓΕΝΙ ΟΙ  ΑΙ ΕΙΔΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧ Σ 

2.1 Γενικές  ληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

  με αρ. πρωτοκόλλου ……………………..  ρόσκληση κατάθεσης προσφοράς .  

  υπ’ αριθμ. 26/2020 μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου  

 

2.1.3 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμό εται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961  που κυρώθηκε με 

το ν.1497/1984 (Α΄188)6. 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. 7.  

2.1.4. Αποδεικτικά έγγραφα  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

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

εφαρμό εται 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.8  

                                                 

5 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

6 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο  ροξενείο της χώρας του προσφέροντος  είτε από το 

πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-

61.   επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 

 . .Δ. και 53 του  ώδικα περί Δικηγόρων. 

7 Άρθρο 92  παρ.4 του ν. 4412/2016  όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 

43 του ν. 4605/2019. 

8  ρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016  όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7  περίπτωση α  

υποπερίπτωση αβ του άρθρου 43  

           του ν. 4605/2019. 

http://www.mykonos.gr/
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής -  ριτήρια  οιοτικής 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  αραρτήματα 1  2  4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση  ροσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας  καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων.9 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων  συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων  δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή10 για την υποβολή προσφοράς11.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων  όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.12   

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής13 

2.2.2.1. Σύμφωνα με το άρθρο 32Α του 4412/2016 όπως αυτό ισχύει δεν απαιτείται  εγγύηση 

συμμετοχής τις περιπτώσεις που η ανάθεση γίνεται με την  ροσφυγή στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)  .  

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού14  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

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 αμετάκλητη15 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

                                                 

9 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα  αραρτήματα 1  2  4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση  ροσαρτήματος I της ΣΔΣ  καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες 

από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση  οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα  τα αγαθά  τις υπηρεσίες 

και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση 

εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα  τα αγαθά  τις υπηρεσίες και τους 

οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

10  ρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

11 Όπου κρίνεται αναγκαίο  οι Α.Α. μπορούν να διευκρινί ουν στα έγγραφα της σύμβασης τον 

τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις 

οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά 

τα άρθρα 75  76 και 77  εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 

σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016). 

12  ρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

13  ρβλ παρ. 1 α)  3  4  5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 

14  ρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016  όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 

15  ρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 

του ν. 4497/2017.  

 Ειδικότερα  επισημαίνεται ότι:  

 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων  η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση” νοείται  δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής  ως “αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση”  η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο 

σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις   
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση  όπως αυτή ορί εται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42)   

β) δωροδοκία  όπως ορί εται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών  οινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997  σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003  για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003  σ. 54)  καθώς και όπως ορί εται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα   

γ) απάτη  κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών  οινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995  σ. 48)  η οποία κυρώθηκε 

με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48)   

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες  όπως 

ορί ονται  αντιστοίχως  στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002  για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002  σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος  όπως ορί ονται στο άρθρο 4 

αυτής   

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας  

όπως αυτές ορί ονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/Ε  του Ευρωπαϊκού  οινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005  σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005  σ. 15)  η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166)  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων  όπως ορί ονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού  οινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011  

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της  καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

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

ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού  διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης  λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε. .Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE)  η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά  στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.)  η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

στον Διευθύνοντα Σύμβουλο  καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών  η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου16. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων  η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η 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.  

                                                                                                                                                                  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων  οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμό ουν το 

σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα  αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση”  δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής  να θέτουν τη φράση 

“αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”  η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ 

αφορά  ομοίως  μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

16  ρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016  όπως τροποποιήθηκαν με 

το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017 
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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/και   

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. 

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.17 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρί ει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 

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

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρί ονται  σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266)  όπως εκάστοτε ισχύει  ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας  οι 

οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους  ή ββ) δύο (2) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία  οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 

αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 18 

2.2.3.3. 

2.2.3.4. Αποκλείεται19 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης  

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις20:  

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

4412/201621,  

                                                 

17  ρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του 

προσφέροντος οικονομικού φορέα    περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) 

ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

18  ρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016   η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 

του ν. 4488/2017. 

19 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού  σύμφωνα με το 

άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.  ατά συνέπεια  η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν  περισσότερους  

όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 4  συνεκτιμώντας τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής  ειδικές περιστάσεις 

κλπ)  με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 

παρ. 4). Επισημαίνεται  επίσης  ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 

διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των 

ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων)  καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 

2.2.9.2. 

20  Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την  ατευθυντήρια Οδηγία 20 της 

Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5) 
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(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία  

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.   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,22  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού   

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα  λιγότερο παρεμβατικά  μέσα   

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

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης  κατά τα ορι όμενα 

στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016  δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα  λιγότερο παρεμβατικά  μέσα   

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης  προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης  απο ημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις   

( ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής  έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας   

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής  να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό  την επιλογή ή την ανάθεση   

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει  με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα  το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση  αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

23 

  αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα  ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ 

των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου  υπό την 

προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση  

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

λειτουργίας  

                                                                                                                                                                  

21   αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του 

οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73.  ρβλ. 

άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

22 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις 

συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων)  καθώς και τα μέσα 

απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  

23  ρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016  η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 

περ. 9 του ν. 4497/2017.Επίσης  πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής 

(ΑΔΑ Ψ3 8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-

124/2017.  
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2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης  όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται  λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του  είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία  σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1  2.2.3.2. γ)24 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομί ει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του  παρότι 

συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή  ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 

ανεπαρκή  γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 

φορέας που έχει αποκλειστεί  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  με τελεσίδικη απόφαση  σε 

εθνικό επίπεδο  από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 

δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 

ορί εται στην εν λόγω απόφαση 25. 

2.2.3.8.   απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα ορι όμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 

ν. 4412/201626. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας  στον οποίο έχει επιβληθεί  με την κοινή υπουργική απόφαση του 

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

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

                                                 

24  ρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016  η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 

περ. 10 του ν. 4497/2017. 

25  ρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   

26   ρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕ  279 τεύχος ΥΟΔΔ  17-05-2018)  με την οποία έχει 

συσταθεί και συγκροτηθεί η επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.  
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 ριτήρια Επιλογής 

2.2.4  αταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. Ειδικότερα  οι 

συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 

επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το ειδικό αντικείμενο των προς παροχή σχετικών 

υπηρεσιών διάθεσης αποβλήτων (κατηγορία 16 του παραρτήματος ΙΙΑ της οδηγίας 2004/18/εκ  

αριθμοί αναφοράς CPV 90513100 ή 90513200 ή 90530000).  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται 

στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορί εται στο 

 αράρτημα XI του  ροσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

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

δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 

με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων  απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο . 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει σύμφωνα με τη μελέτη για την απόδειξης της τεχνικής και 

επαγγελματικής τους ικανότητας πρέπει να διαθέτουν:  

 κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο (2) ετών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών  να έχουν εκτελέσει ή να εκτελούν συμβάσεις αποκομιδής και διαχείρισης 

απορριμμάτων ή λειτουργίας ΧΥΤΑ ή λειτουργίας και συντήρησης εγκατάστασης διαχείρισης 

σύμμεικτων οικιακών απορριμμάτων. 

Να διαθέτουν Ομάδα Έργου στην οποία θα περιλαμβάνονται  κατ’ ελάχιστον:  

 

Επικεφαλής – προϊστάμενος – Μηχανολόγος Μηχανικός  

Είναι ο κύριος υπεύθυνος όλου του έργου  συντονί ει και επιβλέπει όλες τις εργασίες και το 

προσωπικό  ενημερώνει τα αρχεία  ενώ παράλληλα κάνει όλες τις απαραίτητες συνεννοήσεις με τις 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες.  ρέπει να είναι Μηχανικός με γνώση τεχνικών έργων και έργων 

προστασίας περιβάλλοντος. Ειδικότερα  Μηχανολόγος Μηχανικός ( Ε ή ΤΕ) με εμπειρία σε 

λειτουργία ΧΥΤΑ ή βιολογικό καθαρισμό ή μονάδα επεξεργασίας σύμμικτων απορριμμάτων ή 

μονάδα Απόβλητων Εκσκαφών  ατασκευών &  ατεδαφίσεων (Α.Ε. . .). 

 

Ένας  Χημικός Μηχανικός με  εμπειρία σε λειτουργία ΧΥΤΑ ή βιολογικό καθαρισμό ή Μονάδα 

Επεξεργασίας Σύμμεικτων Απορριμμάτων ή μονάδα Απόβλητων Εκσκαφών  ατασκευών & 

 ατεδαφίσεων (Α.Ε. . .). 

 

Ένας Εργοδηγός – Υπεύθυνος για την καθημερινή παρακολούθηση του έργου  

Φύλακες (3) 

Έχουν την ευθύνη για την φύλαξη της εισόδου και γενικότερα του έργου. Εργά ονται για την 

προστασία του χώρου από την είσοδο μη εξουσιοδοτημένων ατόμων  ανεπιθύμητων εισβολέων και 

εγκεκριμένων απορριμματικών φορτίων.   

 

Ελεγκτής –  υγιστής (2 άτομα) 

Ο ελεγκτής –  υγιστής εργά εται κυρίως στην υποδοχή των εισερχόμενων φορτίων και είναι 

υπεύθυνος για τον έλεγχο των εισερχόμενων  τη  ύγιση των απορριμματοφόρων  την εκτέλεση 

δειγματοληψιών και την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων. Θα πρέπει να είναι ειδικευμένος για 

όλες τις παραπάνω εργασίες. 
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 ουμανταδόρος (2 άτομα) 

Εργά εται στο χώρο διάθεσης των απορριμμάτων για το συντονισμό των εργασιών εκφόρτωσης  

ταφής και αναχώρησης των απορριμματοφόρων. Είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση των 

απορριμματοφόρων στο κατάλληλο σημείο εκφόρτωσης. 

 

Χειριστής μηχανημάτων (2 άτομα)  

Εργά εται στο χώρο διάθεσης των απορριμμάτων και θα είναι υπεύθυνος για τον χειρισμό των 

μηχανημάτων και την εκτέλεση των υπόλοιπων εργασιών. Θα πρέπει να έχει ειδίκευση χειριστή. 

 

Οδηγός οχημάτων (2 άτομα )  

Εργά εται ως οδηγός είτε επιβατηγών είτε φορτηγών οχημάτων του ΧΥΤΑ  για εξωτερικές 

εργασίες εκτός του χώρου και κυρίως για τη μεταφορά των απαιτούμενο χώματος για τις εργασίες 

της επικάλυψης του ημερήσιου κελιού απορριμμάτων και  

 

Εργάτης γενικών καθηκόντων (2 άτομα) 

Έχει την ευθύνη για τη συντήρηση και καθαριότητα του χώρου και τη γενικότερη εύρυθμη 

λειτουργία του έργου. 

 

Ότι έχει στη διάθεσή του  τα κάτωθι μηχανήματα υγειονομικής ταφής που θα χρησιμοποιήσει κατά 

την διάρκεια του έργου και συγκεκριμένα ότι διαθέτει:  

Τεμαχιστής Απορριμμάτων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

Ερπυστριοφόρος κατά προτίμηση 

Τηλεχειρι όμενη λειτουργία 

Ικανός να τεμαχί ει (με άμεση εναλλαγή) ογκώδη αστικά βιομηχανικά απορρίμματα 

Ιπποδύναμη >=400hp 

Με διπλή (εκατέρωθεν) κίνηση του ρότορα του τεμαχιστή για μεγαλύτερη ισχύ τεμαχισμού και 

μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 35 στροφές/λεπτό 

 λάτος ρότορατεμαχιστή>2900mm 

Διάστημα μεταξύ των κοπτικών ρυθμι όμενο μεταξύ 5 και 80mm 

Μέση δυνατότητα τεμαχισμού >50ton. 

Να φέρει μαγνήτη/ταινία στην έξοδο του τεμαχισμένου υλικού για την απομάκρυνση μεταλλικών 

στοιχείων.  

ή προδιαγραφών που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του έργου.  

Μία (1) υδροφόρα επί φορτηγού οχήματος 4Χ4 μικτού βάρους τουλάχιστον 18tpn και  

χωρητικότητας νερού τουλάχιστον 10m3 ή πυροσβεστικό όχημα παρόμοιων χαρακτηριστικών. 

Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για τον οδηγό και το νερό.  
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2.2.6  ρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

συμμορφώνονται με: 

1)  ιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015 στον τομέα λειτουργία και συντήρηση έργων XYTA/Y 

ή σε έργων επεξεργασίας απορριμμάτων  το οποίο να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης. 

2) Σύστημα διαχείρισης περιβαλλοντικής ασφάλειας ISO 14001:2015 στον τομέα λειτουργίας και 

συντήρηση έργων XYTA/Y ή σε έργων επεξεργασίας απορριμμάτων  το οποίο να έχει εκδοθεί από 

διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

3) Σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία ΕΛΟΤ 1801:2008 ή ISO 45001:2018 

στον τομέα λειτουργία και συντήρηση έργων XYTA/Y ή σε έργων επεξεργασίας απορριμμάτων  το 

οποίο να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

2.2.7 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 στηρί ονται 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 στηρί ονται.  

2.2.8  ανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα  

Οι οικονομικοί φορείς που θα καταθέσουν προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν και τα εξής 

αποδεικτικά μέσα:   

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομί ουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.27 

                                                 

27 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 

αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινί ονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 

αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων  που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 

περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση 

δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια  ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.)  

για τα οποία συνεχί ει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης  γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 

εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές  υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την 

αρμόδια αρχή της χώρας αυτής  και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο  σύμφωνα με τα ορι όμενα στο 

άρθρο 36 παρ. 2 β) του  ώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 

εξακολουθούν να ισχύουν  οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη 

επισημείωση (APOSTILLE)  οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της 

Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο  σύμφωνα με τα ορι όμενα στο άρθρο 36 παρ. 

2 β) του  ώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013)  καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα 

όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 

του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4.  ρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών εγγράφων  εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνι όμενους.   
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή  

ελλείψει αυτού  ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας  από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

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

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης  λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 

στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1  

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 ( ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ) 

γ) επιπλέον υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην 

περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 

Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές].  

δ) Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α.  πέραν του ως άνω πιστοποιητικού  

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β’ πιστοποιητικά που εκδίδονται  από  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 

 Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα  τα πιστοποιητικά ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση  πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης  εκδίδονται από το αρμόδιο  ρωτοδικείο της έδρας του 

οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο  ρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα  το δε 

πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 

Γ.Ε.Μ. .  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 

(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομί ουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

  μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα  για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων28. 

στ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας  πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

 ρογραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων  που να έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή 

η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού  αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 

οικονομικού φορέα  χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕ Ε σχετικά με την έκδοση του 

πιστοποιητικού 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω 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 2.2.3.4  τα 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικα 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. 

                                                 

28 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”  όπως αυτά εμφανί ονται 

στο taxisnet. 
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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 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις 

καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 

81 του ν. 4412/2016. 

 ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ορι όμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού  

η) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού  σύμφωνα με το 

άρθρο 74 του ν. 4412/2016 (παράγραφο 2.2.3.9.) 

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. 

Επίσης σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση οιοδήποτε εκ των ανωτέρω 

πιστοποιητικών ισχύουν οι διατάξεις του  τεσσαρακοστού  πρώτου άρθρου  της από  13-4-2020 

 .Ν. . (Α’ 84) κι εφόσον ισχύουν οι συνθήκες που ρητώς αναφέρονται σε αυτή .  

 

Β.1. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομί ουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που 

είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομί ουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

 αραρτήματος XI του  ροσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016  με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί 

τέτοιο μητρώο  το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή  

στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση  από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής  συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομί ουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 

Β.2. Οι υποψήφιοι φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαπραγμάτευση πρέπει να 

προσκομίσουν  για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 κατά αντιστοιχία 

τα ακόλουθα:  

- Συμβάσεις έργων ή βεβαιώσεις εμπειρίας που να αποδεικνύεται η  ητούμενη εμπειρία.  

-  ίνακα του προσωπικού της ομάδας παροχής της υπηρεσίας  στην οποία θα δηλώνεται και ο 

συντονιστής της. Ειδικά και μόνο για τις θέσεις του Επικεφαλής –  ροϊστάμενου – Μηχανολόγου 

Μηχανικού και του Χημικού Μηχανικού θα υποβληθούν Βιογραφικά σημειώματα ή τουλάχιστον 

πίνακας Εμπειρίας  που θα περιλαμβάνουν τη  ητούμενη εμπειρία στη λειτουργία και συντήρηση 

των έργων των οποίων έχει συμβάλει  προκειμένου να τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα της 

δράσης τους σε παρασχεθείσες υπηρεσίες. Τα παραπάνω στοιχεία θα συνοδεύονται από υπεύθυνη 

δήλωση των προαναφερόμων μελών της ομάδας (Επικεφαλής & Χημικός Μηχανικός) στην οποία 

θα δηλώνεται ότι: (i) σε περίπτωση που ο διαγωνι όμενος αναδειχθεί Ανάδοχος του παρόντος 

διαγωνισμού  θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην θέση που προβλέπεται στον σχετικό πίνακα της 

παρούσας. (ii) ότι τα στοιχεία του βιογραφικού του σημειώματος ή του πίνακα εμπειρίας του είναι 

αληθή (iii) ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους της παρούσας και της συγγραφής 
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Υποχρεώσεων  που αφορούν στη συμμετοχή του στη ομάδα παροχής της υπηρεσίας.   ελάχιστη 

πραγματική εμπειρία των προαναφερόμενων μελών της ομάδας παροχής της υπηρεσίας 

(Επικεφαλής & Χημικός Μηχανικός) θα είναι σχετική με την προτεινόμενη  από το διαγωνι όμενο  

θέση τους στο Έργο και θα αποδεικνύεται από το βιογραφικό τους σημείωμα ή τον πίνακα 

εμπειρίας (με συνημμένα τα αποδεικτικά -βεβαιώσεις προσόντων και εμπειρίας). 

- Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνουν πως εφόσον ανακηρυχθούν ανάδοχοι θα 

διαθέσουν στο έργο ένα (1) τεμαχιστή απορριμμάτων κατάλληλων προδιαγραφών για τις 

απαιτήσεις του έργου και μία (1) υδροφόρα επί φορτηγού οχήματος ή πυροσβεστικό όχημα 

χωρητικότητας νερού τουλάχιστον 10m3. 

 

Β.3. Επίσης οι υποψήφιοι φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαπραγμάτευση πρέπει να 

προσκομίσουν σύμφωνα με την παρ. 2.2.6  τα ακόλουθα:  

1)  ιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015 στον τομέα λειτουργία και συντήρηση έργων XYTA/Y 

ή σε έργων επεξεργασίας απορριμμάτων  το οποίο να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης. 

2) Σύστημα διαχείρισης περιβαλλοντικής ασφάλειας ISO 14001:2015 στον τομέα λειτουργία και 

συντήρηση έργων XYTA/Y ή σε έργων επεξεργασίας απορριμμάτων  το οποίο να έχει εκδοθεί από 

διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

3) Σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία ΕΛΟΤ 1801:2008 ή ISO 45001:2018 

στον τομέα λειτουργία και συντήρηση έργων XYTA/Y ή σε έργων επεξεργασίας απορριμμάτων  το 

οποίο να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης  στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται  κατά την κείμενη νομοθεσία  να δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜ )  προσκομί ει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης  το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του29. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά  πιστοποιητικά 

μεταβολών  αντίστοιχα ΦΕ   συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα  σε περίπτωση Α.Ε.  κλπ.  ανάλογα με τη 

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

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου  εφόσον αυτή 

προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜ )  αρκεί η 

υποβολή αυτού  εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 

περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 

καταστατικά  πιστοποιητικά μεταβολών  αντίστοιχα ΦΕ   κλπ.  ανάλογα με τη νομική μορφή του 

οικονομικού φορέα)  συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομί ουν 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. 

                                                 

29   ρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016  όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 

παρ. 7  περ. α  υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.  
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Β.5. 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.6. 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  προσκομί ει  ιδίως  σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 

σκοπό αυτό.30 

 

2.3  ριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1  ριτήριο ανάθεσης31  

 ριτήριο ανάθεσης32 της Σύμβασης33 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής. 

2.4  ατάρτιση -  εριεχόμενο  ροσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται συμπληρώνοντας το έντυπο προσφοράς που επισυνάπτεται στα 

έγγραφα της σύμβασης ( ΑΡΑΡΤ ΜΑ ΙΙ) 

  ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά  η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 

από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση  είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά  απαραιτήτως πρέπει να προσδιορί εται η έκταση και το είδος 

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

ένωσης  καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής34. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται έως την ημέρα και ώρα που ορί ονται στην παράγραφο 1.5 των 

παρόντων όρων της διαπραγμάτευσης .  

2.4.3  εριεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική  ροσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

 Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να υποβάλει εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας  στο 

 ρωτόκολλο της Υπηρεσία σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα 

ακόλουθα: 

 ροσφορά  

του ……… (αναγραφή όλων  των στοιχείων του Υποψηφίου αναδόχου: Επωνυμία  Ταχ/κη Δ/νση  

Στοιχεία Επικοινωνίας)  

για την   Υπηρεσία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ  ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙ  Σ ΤΑΦ Σ Α ΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Δ ΜΟΥ ΜΥ ΟΝΟΥ για έξι μήνες»        

Αναθέτουσα αρχή Δ ΜΟΣ ΜΥ ΟΝΟΥ  

                                                 

30  ρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016.   ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να 

προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου  στις ικανότητες του οποίου 

στηρί εται  ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 

31  ρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2  αραρτήματος II ( ροκήρυξη 

σύμβασης)  παρ. II.2.5 Εκτελεστικού  ανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 

32 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης  σύμφωνα 

με την παράγραφο 8 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλί ουν τη δυνατότητα 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την 

αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες  

προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν 

υπάρχουν αμφιβολίες  οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και 

αποδείξεων  τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86).  ρβλ και  ατευθυντήρια 

Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.Δ .ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

33  ρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2  αραρτήματος II ( ροκήρυξη 

σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού  ανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 

34 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
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Αρ.  ρόσκλησης: *(Να συμπληρωθεί από τον οικονομικό φορέα)   

Επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»  

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος  με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

 ροσφορά»   

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος  με την ένδειξη «Οικονομική  ροσφορά»  ο οποίος περιέχει 

τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.  

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

  εριεχόμενο Υποφακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά  

 

Στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική  ροσφορά  

περιλαμβάνονται: 

α) Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα  της παραγράφου 2.2.8.2. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά  υποβάλλουν αποδεικτικά μέσα 

για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

β)    Τεχνική προσφορά περιλαμβάνει  

Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του προσφέροντα ότι η τεχνική προσφορά  καλύπτει 

όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το 

κεφάλαιο «Τεχνικές  ροδιαγραφές» της μελέτης. Επίσης θα υποβάλει :  

Τεχνική έκθεση-τεχνική περιγραφή σύμφωνα με τις ενότητες του τεύχους των Τεχνικών 

 ροδιαγραφών και της Τεχνικής Έκθεσης της Μελέτης  όπου αναλυτικά  θα περιγράφεται 

λεπτομερώς η συμφωνία ή μη των προσφερόμενου υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης. 

2.4.4  εριεχόμενα Φακέλου «Οικονομική  ροσφορά»/Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 

  Οικονομική  ροσφορά συντάσσεται με βάση το υπόδειγμα του  αραρτήματος ΙΙ της παρούσης: 

  τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μήνα. Στο τέλος  αναγράφεται το συνολικό 

ποσό χωρίς Φ Α το ποσό του Φ Α και το ποσό με Φ Α. 

Ειδικότερα ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο «οικονομική προσφορά» 

Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ΕΝΤΥ Ο ΟΙ ΟΝΟΜΙ  Σ  ΡΟΣΦΟΡΑΣ  που 

προσαρτάται στην παρούσα πρόσκληση  ΑΡΑΡΤ ΜΑ IΙ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση  σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία  μη συμπεριλαμβανομένου Φ. .Α.  για την παροχή των υπηρεσιών στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης και δεν αναπροσαρμό ονται.   

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

τριών μηνών από την επόμενη της διενέργειας της διαπραγμάτευσης   ροσφορά η οποία ορί ει 

χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

  ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως  εφόσον τούτο  ητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή  πριν από τη λήξη της  με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα ορι όμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 

2.2.2. της παρούσας  κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 

αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς  τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται  εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει  κατά 

περίπτωση  αιτιολογημένα  ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον  οπότε 

οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 

την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους  εφόσον τους  ητηθεί πριν την πάροδο του 
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ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση  η 

διαδικασία συνεχί εται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν  ητηθεί παράταση της 

προσφοράς  η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της  εφόσον η εκτέλεση της 

σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον  να  ητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.35 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών36 

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 ορί εται πιο 

πάνω  

β) η οποία περιέχει ατέλειες  ελλείψεις  ασάφειες ή σφάλματα  εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση   

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις  εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα 

με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016  

δ)  η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές   

 ) η οποία είναι υπό αίρεση  

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής   

θ) η οποία παρουσιά ει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που  ητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης. 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙ ΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓ Σ   ΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Οι προσφορές θα κατατεθούν είτε  στο πρωτόκολλο του Δήμου πριν  την ημέρα που 

ορί εται στην 1.5 παράγραφο των παρόντων όρων ή ενώπιον της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης πριν 

την λήξη της ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών  .  

3.1.2   Επιτροπή Διαπραγμάτευσης (μετά τη συγκέντρωση των προσφορών) προβαίνει στην 

έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα  

  αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί  ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους  σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

3.1.3 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή διαπραγμάτευσης θα ελέγξει τις Τεχνικές 

προσφορές  Μετά την  αποσφράγιση των προσφορών η αρμόδια επιτροπή  προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών  εφαρμο όμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. Ειδικότερα:  

α) Αποσφραγί εται ο κυρίως φάκελος προσφοράς  ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής  

καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς  μονογράφονται από την Επιτροπή 

Διαπραγμάτευσης  όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 

προσφορά  ανά φύλλο.   

 β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης προβαίνει στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών  σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει 

πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών 

προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους 

                                                 

35   ρβλ. άρθρο 97  παρ.4 του ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33  παρ. 3  του 

ν.4608/2019. 

36 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
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γ) Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει σε αποσφράγιση & αξιολόγηση των Οικονομικών 

 ροσφορών για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το ανωτέρω στάδιο. Μετά την 

αποσφράγιση  η επιτροπή  μονογράφει κατά  φύλλο και εξετά ει τις  οικονομικές προσφορές  και 

ελέγχει την ορθότητα  και  πληρότητα των οικονομικών προσφορών   προκειμένου να διαπιστώσει 

τον  βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της   ρόσκλησης.  

Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης  συντάσσει  ρακτικό Αξιολόγησης των  προσφορών στο 

οποίο καταχωρούνται οι οικονομικές προσφορές σε πίνακα  και η επιτροπή κατατάσσει τους 

προσφέροντες κατά σειρά μειοδοσίας εκ του οποίου προκύπτει και ο ανάδοχος. 

 

4. ΟΡΟΙ Ε ΤΕΛΕΣ Σ Τ Σ ΣΥΜΒΑΣ Σ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης ) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης  σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016  το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 

της σύμβασης  εκτός Φ Α  και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

  εγγύηση καλής εκτέλεσης  προκειμένου να γίνει αποδεκτή   πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό 

και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης και τα ορι όμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου  

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 37 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5  η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συμβατικής αξίας  ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση  

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 

αύξησης  εκτός Φ Α.  

  εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης  όπως 

αυτή ειδικότερα ορί ει.  

  εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται  στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση  η επιστροφή 

των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό  λαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

 ατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμό ονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016  οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός  ώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1  ατά 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  αράρτημα X του 

 ροσαρτήματος Α΄. 

  τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους.   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.  ατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα  τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

                                                 

37 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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υπεργολάβων του  οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής  εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον  υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 

κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών  κατά τη διάρκεια της σύμβασης  καθώς και τις 

απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο  τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 

χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση  προσκομί οντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.38. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου 

με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης  αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 

διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή  οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του 

τμήματος/των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο  είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 

γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. [σε περίπτωση που ο ανάδοχος 

έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης  προβλέπονται 

στο σημείο αυτό όροι σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής του]. 

4.4.3.   αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους  όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 

παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας  εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης  το(α) οποίο(α) ο 

ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους  υπερβαίνουν σωρευτικά  το 

ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον  προκειμένου 

να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016  δύναται να 

επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως 

άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται 

να απαιτήσει την αντικατάστασή του  κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του 

άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της39 

  σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της  χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης  μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 

4412/40 41 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης42  

4.6.1.   αναθέτουσα αρχή μπορεί  με τις προϋποθέσεις που ορί ουν 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  

                                                 

38  ρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 

39   ρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43  παρ. 21 του ν. 

4605/2019 

40  ρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016  σε συνδυασμό με την περίπτωση  ΄ της παρ. 11 του άρθρου 

221, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 

41 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. 

Στην περίπτωση αυτή και εφόσον πρόκειται για σαφείς  ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης  

στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις  επιτρέπεται 

η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης  ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας 

της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 

τροποποιήσεων ή προαιρέσεων  καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να 

ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη 

συνολική φύση της σύμβασης ( ρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016). 

42 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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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. 

5. ΕΙΔΙ ΟΙ ΟΡΟΙ Ε ΤΕΛΕΣ Σ Ε ΤΕΛΕΣΤΙ ΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1.   πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ορι όμενα στη μελέτη της 

υπηρεσίας.  

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση  σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία  μη συμπεριλαμβανομένου Φ. .Α.  για την  εκτέλεση των εργασιών στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
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 ΑΡΑΡΤ ΜΑ Ι  

ΜΕΛΕΤ  Υ . ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΤΕΧΝΙ  Σ Υ  ΡΕΣΙΑΣ Δ ΜΟΥ ΜΥ ΟΝΟΥ  
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 ΑΡΑΡΤ ΜΑ ΙΙ  

ΕΝΤΥ Ο ΟΙ ΟΝΟΜΙ  Σ  ΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑ ΑΝ Σ 
 ροσφορά 

(€) 

1 
Μισθοδοσία συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών 

(2.1)  

2 Μίσθωση μηχανημάτων (2.2) 
 

3  εριβαλλοντική παρακολούθηση (2.3) 
 

4 Εργασίες και  ρομήθειες (3) 
 

5  όστος Συντήρησης πάγιων εξόδων ΧΥΤΑ 
 

6  όστος Μίσθωσης Τεμαχιστή 
 

7  όστος Ασφάλισης έργου 
 

8 Υγιεινή & Ασφάλεια 
 

9 Υπηρεσίες Υποστήριξης 
 

10 Γενικά έξοδα 
 

ΣΥΝΟΛΟ  
 

Φ Α (24%) 
 

 ΤΕΛΙ Ο  ΟΣΟ  ΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

 ΜΕΡΟΜ ΝΙΑ ……/……/2020 

 

Ο  ΡΟΣΦΕΡΩΝ: 
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Ε.   Εξουσιοδοτεί τον κ.  ρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για τις δικές του νόμιμες 

ενέργειες. 

 

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Σ. Αποστόλου και Ν. Γκέλος για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο 

σκεπτικό της παρούσας και καταγράφηκαν στα πρόχειρα πρακτικά. 

  παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 72/2020. 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση . 

 

Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 

       

Ο  ΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛ  

 ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  .  ΟΥ ΑΣ                        ΣΑΜΨΟΥΝ   ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

                                                                               ΟΥ ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                                                                              ΒΙΓΛΙΑΡ Σ ΦΡΑΝΤΖΕΣ ΟΣ 

                                                                               ΑΛ ΟΥΡΤΖ  ΕΛΕΝ  

                                                                              Α ΟΣΤΟΛΟΥ Σ ΥΡΙΔΩΝ 

                                                                              Γ ΕΛΟΣ ΝΙ ΟΛΑΟΣ 

        

           Ακριβές αντίγραφο                              

          Μύκονος 08/06/2020                               

    Ο Δ ΜΑΡΧΟΣ ΜΥ ΟΝΟΥ                                

                

                

        ωνσταντίνος  .  ουκάς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Μύκονος,  17/06/2020 

  ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                           Αρ. Πρωτ.:-            - 
                                                                                        

 

                                                                                                       

 
                                                                                                             Αποκεντρωμένη Δ 

 

 

ΔΗΜΟΣ   ΜΥΚΟΝΟΥ              Π Ρ Ο Σ :         Γενική  Δ/νση  Περιφέρειας                        

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                                  Τ.Τ.Α    

Γραφείο: Δ.Σ.- Ο.Ε.                                                                                                    841 00   ΥΡΟΣ 
Πληροφορίες   :  Τ. Μαρίνου      
Τηλέφωνα        :  22893 –60138             
FAX           :  22890 –22229, 23350                       
e-mail.              : mayor@mykonos.gr 
 
                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                

 

                                                                                                  (με ένα αντίγραφο της 

             με αρ. 72/2020 Α.Ο.Ε. Μυκόνου)    

                                                                                                  

 

 

ΘΕΜΑ :   Αποστολή της  υπ’ αριθμ. 72/2020 απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  

Μυκόνου:  

 ερί έγκρισης μελέτης  τεχνικών προδιαγραφών  τρόπου ανάθεσης και όρων 

διαπραγμάτευσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εξάμηνη λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής 

απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου»  λόγω κορωνοϊού COVID-19» και ακύρωση της υπ’ αριθ. 

57/2020 προηγούμενης απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. 

  

 

Συνημμένα στέλνουμε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυκόνου που 

αναφέρουμε στο θέμα για να  λάβετε  γνώση και για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

Ο Δ ΜΑΡΧΟΣ ΜΥ ΟΝΟΥ 

 

 

                ωνσταντίνος  .  ουκάς 

 

 

 
 

 

Συνημμένα:  

1.    υπ’ αριθμ. 72/2020  απόφαση  O.Ε που αναφέρουμε στο θέμα 

Φ.19ιε                                                                     

 
 

 

1. Επιτροπή Διαπραγματεύσεων Δήμου 

Μυκόνου 

2. Οικονομική Υπηρεσία Δήμου 

Μυκόνου 

3. Δ/νση  εριβάλλοντος & 

Εργατοτεχνικού  ροσωπικού Δήμου 

Μυκόνου 

4. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μυκόνου 

5. Συντονιστή Ο.Δ.Ε. 

Δήμου Μυκόνου 
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